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Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2004. (III.22.) Kt. számú rendelete 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

 
Mórixgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 46. § (1) és (3) bekezdésében,  

a 47. § (1) bekezdés d.) pontjában, a 49. § (2) bekezdésében és az 50. § (2) 

bekezdésében, (továbbiakban: Ötv.) kapott felhatalmazás alapján a helyi 

népszavazás és népi kezdeményezés megtartására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Rendelet hatálya 
 
1. § (1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vehet minden 

  állampolgár, aki a helyi önkormányzati választáskor, választásra jogosult. 

  (2) A rendelet Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

 hatáskörébe tartozó ügyekben alkalmazható az Ötv. rendelkezései  

  keretében. 

 
Helyi népszavazás 

 
2. § A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni – az Ötv. 46. § (1)  

  bekezdés a.) – e.) pontjaiban felsoroltakon kívül és a 46. § (4) bekezdésében 

  foglalt korlátozó szabályzat figyelembe vételével a alábbi ügyekben: 

  a.) szilárdhulladék lerakó közigazgatási területén való elhelyezése,  

   megépítése tárgyában, 

  b.) veszélyes hulladéklerakó vagy tároló közigazgatási területén való  

   létesítése (építése) tárgyában, 

  c.) település, más kistérségbe történő átsorolás kezdeményezése  

   tárgyában, 

  d.) alapfokú oktatási intézményt érintő oktatás, más közigazgatási 

   önkormányzathoz való átadásához, 

  e.) a település környezetvédelmét, természetvédelmét nagymértékben  

   befolyásoló beruházások engedélyezéséhez. 

 
3. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez a választásra jogosult  

 állampolgárok 20 %-a legalább 50 fő – amely a település egészét érintő  
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     kérdésben meghatározó -aláírása és a törvényben meghatározott adatának  

     jegyzéke szükséges. 

Népi kezdeményezés 
 
4. § Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan 

  ügy, amelynek eldöntése, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
5. § Népi kezdeményezést legalább 30 fő választásra jogosult választópolgár 

 aláírásával ellátott jegyzék szükséges. 

 
Egyes eljárási szabályok 

 
6. § (1) A helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népi kezdeményezésre 

  az adatvédelmi előírásokat, mint az aláírásgyűjtő, mint a helyi választási iroda 

  köteles betartani. 

  (2) A rendeletben előírt számú aláírás meglétét, a helyi választási iroda  

  ellenőrzi 

 
7. § (1) A népszavazási eredmények alapján, annak jogerős megállapítását  

  követően a Képviselő-testület 30 napon belül köteles a döntését meghozni. 

  (2) Népi kezdeményezést a Képviselő-testület 60 napon belül köteles  

  napirendre tűzni és megtárgyalni. 

 
8. § A helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeiről és eljárási 

  szabályairól, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

  IV. fejezetében, a választási eljárásról szóló XV. és XVI. fejezetében foglaltak 

  szabályozzák. 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a 6/1992.  

  (VII.21.) Kt. számú és az ezt módosító 4/1999. (II.1.) Kt. számú rendeleteket

  hatályon kívül helyezi. 

   (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző köteles gondoskodni 
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Móricgát, 2004. március 19. 
 
 
 
 
 Csontos Máté Kovács István 
 polgármester körjegyző  
  címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: Ezen képviselő-testületi  rendelet 2004. március 22. napján kihirdetve. 
 
 
 
 
  Kovács István 
  körjegyző  
  címzetes főjegyző 
 


