Epöl Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2005. (XII.16.) Ökt. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 50.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a - a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 132 - 148/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével - a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult. (Ötv. 45.§. (1) bek.)
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a
választójogosultsági feltételeknek a kezdeményezés és a népszavazás napján is fenn kell
állnia.
A helyi népszavazásról
2.§.
(1) A képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni:
- az Ötv. 46.§. (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott esetben.
(2) A képviselı-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselı-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ önkormányzati rendelet megerısítésére (Ötv. 46.§. (3) bek.)
(3) Nem rendelhetı el helyi népszavazás:
a./ költségvetésrıl való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendeletek tárgyában,
c./ a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, személyi
kérdésekben; a képviselı-testület feloszlásának kimondásáról. (Ötv. 46.§. (4) bek.)
3.§.
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselık egynegyede,
b./ a képviselı-testület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete,
d./ a választópolgárok legalább 20 %-a.
(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha az (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

Helyi népi kezdeményezés
4.§.
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A helyi népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai 8 %-ának
indítványa szükséges. A kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani.
(3) A képviselı-testület köteles napirendre tőzni azt a népi kezdeményezést amelyet a
választópolgárok legalább 8 %-a indítványozott.

Eljárási rendelkezések
5.§.
(1) Az aláírásgyőjtı ívek egy példányát az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt - hitelesítés
céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetıjéhez.
(1997.évi C.tv. 133.§. (1) bek.)
(2) A helyi népszavazás elrendelésérıl, a népszavazás és népi kezdeményezés eredményérıl a
lakosságot a helyben szokásos módon (kábel-tv képújság, hirdetmény ) tájékoztatni kell.
(3) A helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos eljárási költégek az önkormányzat költségvetését terhelik.

Záró rendelkezések
6.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a
11/1995.(X.28.) Ökt. rendelet és az 5/1996. (II.29.) Ökt. rendelet hatályát veszti.
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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