Told Község Képviselő-testületének
8/2001. (XI. 30.) HÖR. sz. rendelete
a helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályairól
Told Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 46. §. (1) bekezdés d.) pontja, 46. §. (3) bekezdése, 47. §. (1) d.), 47. §. (2) bekezdése,
a 49. §. (2) bekezdése és 50. §. (2) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló módosított
1997. évi C. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
E rendeletet kell alkalmazni Told Község Önkormányzatánál kezdeményezett
a.) helyi népszavazásra
b.) népi kezdeményezésre
A helyi népszavazás
2. §.
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti legalább 40 választópolgár.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt legalább 50
választópolgár kezdeményezte.
Népi kezdeményezés
3. §.
(1) Népi kezdeményezést legalább 25 választópolgár kezdeményezheti a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet legalább 30
választópolgár kezdeményezett.
Eljárási szabályok
Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése
4. §.
(1) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés esetén az aláírásgyűjtő ív hitelesítésekor a
választási iroda vezetője az ívre ráírja, hány aláírás esetén lesz kötelező a helyi
népszavazás kiírása, illetőleg a népi kezdeményezés tárgyalása.
(2) Az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését, a helyi választási iroda vezetője a
döntés meghozatalát követő munkanapon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 15 napra
közzéteszi.

5. §.
A népszavazás elrendeléséről és népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján a döntés meghozatalát követő munkanapon 8 napra a
polgármester közzéteszi.
6. §.
A népi kezdeményezéssel kapcsolatos határozatot, illetve a népi kezdeményezés
megtárgyalására összehívott testületi ülés időpontját a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján a
döntés meghozatalát követő munkanapon 8 napra a polgármester közzéteszi.
7. §.
(1) E rendelet 2001. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
szóló 3/1992 (IV.28.) HÖR. sz. rendelet hatályát veszti.
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