
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 32/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésr l

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában, 47. § (2)
bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, valamint 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következ ket rendeli el:

1. § A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés az állampolgárok, valamint az
állampolgárok közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a
hatalom gyakorlásában.

2. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok legalább 15 %-a
kezdeményezheti.

(2) Ha a szükséges kezdeményezési létszám megvan, a helyi népszavazás kiírásáról a
képvisel -testület min sített többséggel dönt.

(3) A képvisel -testület köteles kit zni a helyi népszavazást, ha azt 4000 vagy annál
több választópolgár kezdeményezte.

3.  §  (1)  A  helyi  népi  kezdeményezést  a  választópolgárok  legalább  5  %-a  nyújthatja  be  a
polgármesterhez.

(2) A képvisel -testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet 1500
vagy annál több választópolgár indítványozott.

4. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet hatálybalépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzat 17/1991. (XII. 5.) ÖT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és a helyi
népi kezdeményezésr l.

(3) Hatályát veszti a rendelet hatálybalépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésr l szóló
17/1991.  (XII. 5.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 29/1993. (XII. 9.) ÖT. sz.
rendelete.

(4) Hatályát veszti a rendelet hatálybalépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésr l szóló
17/1991.  (XII. 5.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 17/2001. (IX. 28.) ÖT. sz.
rendelete

Nagyk rös, 2010. december 16.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
  polgármester                      jegyz


