26/2001. (IX.28.) sz. önk. rendelet

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 36/1993. (XI. 09.) *sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 50. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésről szóló 36/1993. (XI.09.) sz. önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“5.§ A helyi népszavazás indítványozása, illetve a népi kezdeményezés céljából történő
aláírásgyűjtésre a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezései az
irányadóak.”
2. §

A R. 8. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt “azaz 10 képviselő” szövegrész hatályát
veszti.
3. §

A R 9. § (3) bekezdésében megjelölt “rendelet” szövegrész helyébe a “határozat” szövegrész
lép.
4. §

A R. 10. § (4) bekezdése hatályát veszti.
5. §

A R. 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“15. § (1) A helyi népszavazás választópolgári kezdeményezését, illetve a népi
kezdeményezést tartalmazó íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének
ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét,
lakcímét, valamint személyi azonosítóját.”
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6. §

A R. 16. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
“16. § (1) A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés lebonyolítását a helyi
önkormányzati képviselők választása tisztaságának, törvényességének biztosítására, a
pártatlanság érvényesítésére megválasztott szervek: a szavazatszámláló bizottságok, a
Budapest, VIII. kerületi (Józsefvárosi) Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási
Bizottság), illetve a Választási Bizottság mellett működő választási iroda végzi.
A Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba a helyi népszavazás kiírását
kezdeményezők, illetve a népi kezdeményezést megfogalmazók egy-egy tagot delegálhatnak."
7. §

A R. 16. § (2) bekezdésében megjelölt “Választási Munkacsoport” szövegrész helyébe a
“választási iroda” szöveg rész lép.
8. §

A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“17. § (1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés
céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.
17. § (2) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő
ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti.”
9. §

A R. 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“20. § (1) A helyi népszavazás kitűzése után a választópolgárokat a választási eljárásról szóló
1997. évi C. tv. alapján nyilvántartásba kell venni.”
10. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Budapest, 2001. szeptember 13.

dr.Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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