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 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1)
bekezdés d) pontjában, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
 

1. §
 
Pilisvörösvár Város közigazgatási területén a választópolgárok az önkormányzáshoz fűződő jogaikat
közvetlenül népszavazáson való részvételükkel és népi kezdeményezéssel is gyakorolhatják.
 

2. §
 
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi önkormányzás kivételes formája, amelyet a város
egészét érintő, nagy jelentőségű kérdésekben indokolt kiírni.
 

3. §
 
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben (a továbbiakban: Ötv.) meghatározott választópolgárok vehetnek részt.
 

Helyi népszavazás
4. §

 
A helyi népszavazás kezdeményezésére, lebonyolítására folytatott eljárásban a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) XV. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
 

5. §
 
(1) A helyi népszavazást, a Képviselő-testület köteles kitűzni, ha azt a városi választópolgárok legalább 10
százaléka kezdeményezte.
 
(2) A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a városi honlapon és a helyi újságban közzé kell tenni.
 

Helyi népi kezdeményezés
6. §

 
(1) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a városi
választópolgárok legalább 5 százaléka indítványozott.
 
(2) A helyi népi kezdeményezéssel kapcsolatos eljárás lebonyolítása során a Ve. XVI. fejezetében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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7. §

 
(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
 
(2)  Hatályát vesztik Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi

kezdeményezésről szóló 7/1992. (IV.2.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 3/2004 (II.4.),
4/2004. (II.4.) és a 24/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendeletek.

 
Pilisvörösvár, 2011. január 27.
 
 
 
 
                            Gromon István                                                     dr. Krupp Zsuzsanna

                        polgármester                                                                      jegyző
 
 
 
 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2011. január 31. napján.
 
 
Pilisvörösvár, 2011. január 31.
 

                                                                                     dr. Krupp Zsuzsanna
            jegyző


