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A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyéb

kérdéseiről Sály Község Önkormányzatának

Képvise16-testülete

.3.i2ooo /.IT.15. - -lKT- RENDELETE

Sály község önkormán yzat.áaak Képviselő-testülete / a továbbiakban

képviselő_testület/ a helyi önkormányzatokró1 szóLő 1990, évi Lxv,

törvény /a covábbiakban Ötv./ 50, § /2/ bekezdésében kapott felha_

talmazás aJ_ap j án a hetyi néps zavazás és népi kezdeményezés egyes

kérdéseirő1 , aZ ötv. t+6. § /L/ bekezdé s d, / Pont jának, az ötv,

t+l,§/L/bekezdésd./pontjának,azÓEv.47.§/2/bekezdésének,
továbbá az ötv. 49, § /2/ bekezdésének végrehajLásáta az alábbí

rendeletel alkotja,

; l. §

A rendelet hatálya kiterjed Sály község válas zt őpolgáraira,

Az ötv. 46. § /L/ bekezdés d,/ pontjának végrehajtása

2. §

A Képviselő_teStület helyi népszavazást kizárőLag aZ ötv, 46, §

/t/aeuezdésa./-"./pontjaibanmeghatározo:teSetekbenírki'
továbbá a képviselő_testület helyi néps zavazást rendelheE e1

az ötv . 46 . § / 3/ beke zdés u, /,b, / pont jaiban megha tározot,t, ese-

Lekben.

Az Öcv. 41.
dé s ének

§ /L/ beke zdés d./ pontjának , 47 , § /Z/ bekez-

és 49. § /2/ bekezdésének végrehajtása



3. §

/t/ ttetyi néps zauazást a váls zt,ŐpoLgá,oO,,15 "|-" 
_|ezderninyezhet 

a

polgármesternél,ebbenazesetbenaKépvise16-testüleEköte-
les kiírni a hélyi népszavazásL,

/2/Népíkezdeményezéstaválsztópolgárok10%-anyújthatbea
polgármesternek,ebbenazesetbenaKépvise16.testületköte.
les megtárgyalni a népi kezdeményezést,

4. §

/L/ Ez a rendelet 2OOO, márciu5 1, napján lép hatályba,

/2/ E rendeletben nern szabályozoEE

tási etjárásról szőLó L997, évi

alkalmazni,
.

/3/rzzetegyidejűleghatályátvesztiahelyinépszavazástólés
népi kezdeményezéstőL szőLő 8/L995, sz, rendeIet,

A rendeletet a helyben szokásos 1idon 
ki ketl hirdetni,

Kihirdetés napja: 2OOO, február 15,

Sály, 20OO,február15,

kérdésekben az Ötv, és a váLasz-

C. törvény rendelkezéseit kell
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