Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2004.(VIII. 06.) sz. rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
egyes feltételeiről és eljárási rendjéről
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A§ (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdés f/ pontjában, 47.§ (1) bekezdés
d/ pontjában, 47.§ (2) bekezdésében, 49.§ (2) bekezdésében és 50.§ (2) bekezdésében nyert
felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és
eljárási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételi jogosultságra vonatkozóan
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70.§ (2)-(3) és (5)
bekezdéseinek valamint az Ötv. 45.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. §
A Képviselő-testület az Ötv. 46.§ (1) bekezdés a/-e/ pontjaiban meghatározottakon túl helyi
népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a/ településrészi önkormányzat létrehozása;
b/ területrész átadása, átvétele, cseréje.
3. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél – figyelemmel az Ötv. 47.§ (1) bekezdés d/
pontjára – legalább 2000 választópolgár kezdeményezheti.
(2) A Képviselő-testület – figyelemmel az Ötv. 47.§ (2) bekezdésére – köteles kitűzni a helyi
népszavazást, ha azt legalább 2000 választópolgár kezdeményezte.
4.§
(1) Népi kezdeményezést a polgármesternek – figyelemmel az Ötv. 49.§ (2) bekezdés első
fordulatára – legalább 600 választópolgár nyújthat be.
(2) A Képviselő-testület – figyelemmel az Ötv. 49.§ (2) bekezdés második fordulatára –
köteles megtárgyalni a népi kezdeményezést, ha azt legalább 600 választópolgár nyújtotta be.
5. §
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést és a népi kezdeményezést írásban kell a
polgármesterhez benyújtani.
(2) A polgármester a helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést illetve a
népi kezdeményezést tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a kézhezvételtől számított 8 napon belül
átadja a helyi választási bizottság elnökének az aláírások ellenőrzése céljából.
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(3) A polgármester a helyi népszavazásra illetve népi kezdeményezésre irányuló,
kezdeményezésnek nem minősülő beadványt határozattal visszautasítja. A polgármesternek a
visszautasításról önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen az Ötv. 11.§ (2)
bekezdése szerint a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
6.§
(1) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (1) bekezdése szerinti – kiírásáról illetve – Ötv. 47.§ (2)
bekezdés szerinti – kitűzéséről a Képviselő-testület egyszerű többséggel hoz döntést.
(2) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (3) bekezdés szerinti – elrendeléséről a Képviselő-testület
minősített többséggel hoz döntést.
(3) A helyi népszavazás kiírásáról, kitűzéséről illetve elrendeléséről hozott határozatot az
önkormányzati rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni.
7.§
(1) A helyi népszavazás eredményéről illetve a népi kezdeményezés megtárgyalásáról a város
lakosságát a polgármester a helyi sajtó útján és egyéb – helyben szokásos – módon
tájékoztatja.
(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az Önkormányzatot terhelik.
8.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pécel Város Önkormányzatának
33/2001 (XII.20.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pécel Város Önkormányzatának a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2003 (XI.20.) számú
rendelete 31.§ (3) bekezdés h/ pontja hatályát veszti, s helyébe a következő rendelkezés lép:
„a helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (3) bekezdés szerinti – elrendelése”
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