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CIGÁND Város Önkormányzatának  5/2001.(V.30.) sz.

R E N D E L E T E a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.

Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítá-
sának  elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 
törvény (Ötv.) 50.§./2/ bekezdésben1 kapott felhatalmazás alapján a helyi nép-
szavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet alkotja.

1. §.

/1/ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben Cigánd város2 az vehet 
részt, aki a helyi önkormányzati választáson Cigánd város választójoggal ren-
delkezik.

/2/ Az Ötv. 46. §. ./1/ bekezdésének a./ - c./ pontjában foglalt esetekben a helyi 
népszavazásban az érintett település választópolgárai vehetnek részt.
A helyi népszavazást kezdeményező gyűjtőíveket az adott lakóhellyel rendelke-
ző választópolgárok írhatják alá érvényesen.

2. §.

/1/ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

      a./ a települési képviselők egynegyede,
      b./ a képviselőtestület bizottsága,
      c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete
      d./ az érintett választópolgárok legalább 25 %-a.

/2/ A Képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a 2.§. /1/ be-
kezdésének d./ pontjában a meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

3. §.

/1/ A népi kezdeményezés útján a Képviselőtestület elé terjesztethető minden 
olyan ügy, amelynek eldöntése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

/2/ A népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 10 %-a a polgármester-
nek nyújthatja be.

                                        
1 Módosítva: 1994. évi LXIII törvény 31.§ alapján
2 Módosította: a 17/2008.(XII.23.) sz. rendelet



2

/3/ A Képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet 
a /2/ bekezdésben meghatározott számú választópolgár indítványozott.

4. §.

Az itt nem szabályozott esetekben az Ötv. IV. fejezetében, valamint a választási 
eljárásról szóló 1997.évi C.tv. XII. és XVI. fejezetében foglalt rendelkezéseket
kell alkalmazni.

5. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 9/1992./VIII.27./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak sze-
rint köteles gondoskodni.

Cigánd, 2001. május 30.

Gál Béla Németh Károly
jegyző polgármester


