
Hernádnémeti Önkormányzat 

8/2001. (VI. 27.) sz. rendelete 
a helyi népszavazásról, valamint népi kezdeményezésről 

 
A képviselő-testület az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
rendelkezéseire is – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
Jelen rendelet célja, hogy az önkormányzatokról szóló törvény helyi népszavazásra, illetve népi 
kezdeményezésre vonatkozó kötelezettségének eleget téve a törvény keretei között  
 

 bővítse a kötelező népszavazási tárgyak körét, 

 megállapítsa mind a népszavazás, mind pedig a népi kezdeményezés érvényességéhez 
szükséges lakossági részvétel arányát, illetve 

 szabályozza mindkét jogintézményhez kapcsolódó esetleges egyéb feltételeket és utaljon 
az eljárás rendjére. 

 

2. §. 
 

A képviselő-testület – a törvényben írt kérdéseken túlmenően – népszavazást köteles kiírni 
 

a.) 100 millió Ft saját erő biztosítását igénylő fejlesztéseket, illetve 
b.) a település várossá nyilvánítása iránti kérelem előterjesztését 

 

érintő kérdésekben (is). 
 

3.§.1-2 
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a választásra jogosult polgárok legalább 10 %-a 
kezdeményezheti. 

(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a választásra 
jogosult polgárok legalább 25 %-a indítványoz. 

 

4. §. 
 

(1) A választópolgárok számának megállapítása során az önkormányzatnál vezetett népesség-
nyilvántartás tárgyév január 1. napján fennálló adatait kell alapul venni. 

(2) Az egyes aláírások hitelességét – a helyi Választási Iroda Vezetőjének jelzése alapján – a Helyi 
Választási Bizottság ellenőrzi és annak tárgyában testületként dönt. 

(3) Az e rendeletben foglaltak megsértésére alapozott sérelem orvoslása – a (2) bekezdés 
kivételével – a választási eljárásról szóló törvénynek a „panasz” elbírálására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A helyi népszavazást és népi kezdeményezést érintő – jelen rendeletben nem szabályozott – 
kérdésekben az önkormányzatokról, valamint a választási eljárásról szóló törvény 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

5.§. 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/1992. (VI. 30.) rendelet hatályát veszti. 
 
1
 Módosította: 4/2003. (I. 30.) ör Hatálybalépés időpontja: 2003. II. 01. 

2
 Módosította 22/2003. (VIII. 26.) ör Hatálybalépés időpontja: 2003. VIII. 26. 

 

Orosz Zsolt sk.        Dr. Muzsnay Lajos sk. 
polgármester                   jegyző 



 


