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Balatonszılıs Község Önkormányzatának 
9/2006. (XII. 8.) rendelete 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl 
 
 
Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 
(1) Balatonszılısön a választópolgárok az önkormányzáshoz való jogaikat közvetlenül helyi 
népszavazáson való részvételükkel és népi kezdeményezéssel is gyakorolják. 
 
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi önkormányzás kivételes formája, amelyet a 
község egészét érintı, nagy jelentıségő kérdésekben indokolt gyakorolni. 
 

A HELYI NÉPSZAVAZÁS 
 

2.§ 
 
(1) A helyi népszavazást a Polgármesternél a választópolgárok 25 %-a kezdeményezheti. 
 
(2) Az Ötv. 46. § (1) bekezdés a) - f) pontjában foglalt esetekben a népszavazást a község 
választópolgárainak 25 %-a kezdeményezheti. 
 

3. § 
 
(1) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást győjteni a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelıen lehet. 
 
(2) A népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést (aláírásgyőjtı íveket) a polgármester 
3 napon belül megküldi a helyi választási bizottság elnökének, aki gondoskodik az ott szereplı 
aláírások hitelességének megállapításáról és a hitelesítés eredményérıl a polgármestert írásban 
tájékoztatja. 
 

4.§ 
 
Nem rendelhetı el helyi népszavazás az Ötv. 46. § (4) bekezdés a) - c) pontjai alapján, valamint 
azon tárgykörben, amely nemzetközi szerzıdéssel vagy közösségi jogszabályokkal ellentétes. 
 

A HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 
 

5.§ 
 
(1) Népi kezdeményezést a Polgármesterhez a választópolgárok 10 %-a írásban nyújthat be. Az 
Ötv. 46. § (1 ) bekezdés a) - c) pontjában foglalt esetekben a népi kezdeményezést a településrész 
választópolgárainak 10 %-a kezdeményezheti. 
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(2) Amennyiben az (1) bekezdésben elıírtnál kevesebb a kezdeményezı választópolgárok száma, 
vagy olyan ügyben terjesztették elı, amely nem tartozik a képviselı-testület hatáskörébe, a 
kezdeményezést a polgármester határozattal elutasítja és e döntésérıl tájékoztatja a Képviselı-
testületet. 
 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 

6.§ 
 
(1) A rendelet 2. és 5. §-aiban meghatározott kezdeményezı választópolgárok számát a 
kezdeményezés benyújtásának napján nyilvántartásban szereplı összes választópolgár számához 
kell viszonyítani. 
 
(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Alkotmányban (1949. évi XX. törvény), 
az Ötv-ben, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat kell 
alkalmazni. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7. § 
 
E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, kihirdetésérıl – a helyben szokásos módon – a körjegyzı 
gondoskodik. 
 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

8. § 
 
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítésérıl szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 
megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek 
jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 
 
 
Balatonszılıs, 2006. november 29. 
 
 

Nagy András    Jurics Tamás 
polgármester       körjegyzı 

 
 
 
Kihirdetve: 2006. december 8. 
 

Jurics Tamás 
   körjegyzı 

 


