(Egységes szerkezetben!)
VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK*
17/2001. (VI. 22.)** Ök.
rendelete1
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.

Vásárosnamény Város (a továbbiakban: település) Önkormányzatának (a
továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.)
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az Ötv. 45-50. §aira, valamint a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. tv. (a
továbbiakban: Ve.) helyi népszavazásra és helyi népi kezdeményezésre vonatkozó
rendelkezéseire (XV-XVI. fejezetek) – az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Népsz.
r.) alkotta:
1. §
A helyi népszavazásra és a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat az
Ötv. és a Ve., valamint a Népsz. r. állapítják meg, azokat együttesen kell alkalmazni.

Helyi népszavazás
2. § 2
Az Ötv.-ben kötelezően meghatározottakon túl a Képviselő-testület helyi
népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a) a település, vagy településrész (városrész) természetes, vagy épített környezetét,
az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető, a
környezetet jelentősen – a tűrőképességet, a megállapított kibocsátási
határértéket jóval meghaladóan – igénybe vevő, terhelő, szennyező, azt károsító,
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A rendelet jelölését módosította a 15/2004. (V. 06. ) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.
május 06. napjától.
2 A 3/2004. (II. 19.) Ök. rendelet 1. §-ával módosított szöveg. Hatályos 2004. március 01. napjától,
azzal, hogy rendelkezéseit csak az ezt követően kezdeményezett helyi népszavazás ügyében kell
alkalmazni.
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a környezetvédelmi előírások teljesítését nagymértékben negatívan befolyásoló
beruházások, tevékenység megvalósítása előtt, avagy folytatása kérdésében,
b) településrész lakossági közösségének – kizárólag a településrészt érintően –
önkormányzati jogokkal való felruházása ügyében.

3. §
(1) A helyi népszavazást az Ötv. 47. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel – az Ötv.
47. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban foglaltakon túl, az erre megállapított szabályok
szerint – a település, illetve azon ügyekben, ahol az érintett településrész
választópolgárai vehetnek részt a településrész választópolgárainak legalább 25
%-a kezdeményezheti.
(2) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a település,
illetve településrész választópolgárainak legalább 25 %-a kezdeményezte.

Helyi népi kezdeményezés

4. §
(1) A helyi népi kezdeményezés benyújtásához a település legalább 10 %-ot elérő
választópolgárának indítványa szükséges.
(2) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni a helyi népi kezdeményezést, ha azt
a település választópolgárainak legalább 10%-a indítványozta.

Egyéb rendelkezések

5. §

(1) A választópolgárok 3-4. §-okban meghatározott számát a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok
nyilvántartása adatainak felhasználásával kell a helyi választási iroda vezetőjének
– a Jegyzőnek – megállapítania.
(2) A helyi népszavazás, illetve helyi népi kezdeményezés esetén az aláírásgyűjtő ív
Ve. szerinti hitelesítésekor a helyi választási iroda vezetőjének az ívre rá kell
írnia, hogy hány érvényes aláírás esetén lesz kötelező a helyi népszavazás
kiírása, illetőleg a népi kezdeményezés tárgyalása.
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6. §
(1) A helyi népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik.
(2) A helyi népszavazás lebonyolításának technikai feltételei biztosításáról a Jegyző
gondoskodik.
(3) A Népsz. r. 2. § a) pontjának alkalmazása során a környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvény (L.:1995. évi LIII. tv.), illetve az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (L.: 1997. évi LXXVIII. tv.),
valamint a végrehajtásuk érdekében megjelent központi és helyi jogszabályok
rendelkezéseit, s – szüksége esetén – az érdekelt szakhatóságok állásfoglalását
kell irányadónak tekinteni.
Záró rendelkezések

7. §

(1) A Népsz. r. 2001. július 01. napján lép hatályba, s rendelkezéseit csak a hatályba
lépését
követően
kezdeményezett
helyi
népszavazás,
illetve
népi
kezdeményezés ügyében kell alkalmazni.
(2) A Népsz. r. hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/1991. (XII. 20.) Ök.
számú rendelet (a továbbiakban: Nsz. r.),
b) valamint a Nsz. r. módosításáról szóló 3/1992. (IV. 23.) és a 20/1993. (XI. 30.)
Ök. számú rendelet.
(3) A Népsz. r. hatályba lépését megelőzően kezdeményezett helyi népszavazás,
illetve népi kezdeményezés ügyében a Nsz. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jüttner Csaba sk.
polgármester

Lipták József sk.
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* A rendelet elfogadva: Vásárosnamény, 2001. június 18.
** A rendelet kihirdetve: Vásárosnamény, 2001. június 22.
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jegyző
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