
 
BÁRÁND KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATI 

 
K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 

 
3/1992. /IV.28./ számú rendelete 

 
a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésrıl. 

 
 
A képviselıtestület az 1990. évi LXV. törvény  /továbbiakban Ötv./ 
5. §-ában adott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
feltételeit és eljárási rendjét az alábbiak szerint szabályozza: 
 
 
                                                        1.  § 
 
A rendelet hatálya Báránd község közigazgatási területére terjed ki. 
 
 
                                                        2.  § 
 
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az Ötv. 45. §  
valamint a  46.  §  /2/ bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
Ötv. 45. §   /1/   A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az  a 
választópolgár jogosult, akinek a településen állandó lakóhelye van. 
 
/2/ Az üdülı területen az üdülı területet érintı ügyben, a helyi népszavazásban és népi 
kezdeményezésben jogosult részt venni az üdülı területen önálló ingatlan tulajdonnal 
rendelkezı választópolgár akkor is, ha nincs ott állandó lakóhelye. 
 
Ötv. 46.  §  /2/  Az   /1/   bekezdés a/ és c/ pontjában foglalt  esetekben a helyi népszavazásban 
az érintett település rész, község választói vehetnek részt. 
 
/1/  a/   község egyesítésnek és a község egyesítés megszüntetésének kezdeményezése, 
/c/ közös képviselıtestület alakítása, a közös képviselıtestületbıl való kiválás. 
 
 

3. § 
 
 
/1/ A képviselıtestület helyi népszavazást köteles kiírni a Ötv. 46.  §  /1/ bekezdésében 
meghatározott kérdésekben, továbbá, ha a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte. 
 
Ötv. 46.  §  /1/  A képviselıtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következı kérdésekben: 
a/  a község egyesítésnek és a község egyesítés megszüntetésének kezdeményezése, 
b/  új község alakításának kezdeményezése, 
c/  közös képviselıtestület alakítása, a közös  képviselıtestületbıl való kiválás, továbbá  
d/  abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz. 



 
/2/ A képviselıtestület helyi népszavazást rendelhet el az Ötv. 46.  §  /3/ bekezdésében 
szereplı ügyekben. 
 
Ötv. 46.  §  /3/  A képviselıtestület helyi népszavazást rendelhet el: 
a/  a képviselıtestület hatáskörében tartozó ügyben, 
b/  az önkormányzati rendelet megerısítésére. 
 
/3/  Nem rendelhetı el helyi népszavazás az Ötv  46.  §  /4/ bekezdésében meghatározott 
kérdésekben. 
 
Ötv. 46.  §  /4/  Nem rendelhetı el helyi népszavazás: 
a/ a költségvetésrıl való döntésre, 
b/ a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
c/ a képviselıtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben. 
 
 

4. § 
 
/1/  A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik a Ötv. 47. § /1/  
bekezdésében meghatározottak, a d/ pont esetében a választópolgárok 25 %a. 
 
Ötv.  47.  §   /1/  A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
a/  a települési képviselık legalább egynegyede,  
b/  a  képviselıtestület bizottsága, 
c/ a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete 
d/ az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet 
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 
százalékánál. 
 
/2/  A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés 
megfogalmazására is javaslatot kell  tenni. 
 
                                                        

5. § 
 
/1/ A hitelesítés az  e rendelet által elıírt számszerőség ellenırzését, valamint az  aláírt 
polgároknak a népesség-nyilvántartás, vagy a választói névjegyzék adatai alapján 
történı azonosítását jelenti, kizárólag a választó jogosultság megállapítása céljából. 
 
/2/ Hitelesítés csak akkor lehetséges, ha az aláírási ív 
a/ minden oldala a javasolt kérdés megfogalmazásával kezdıdik, 
b/ oldalai és az aláírások sorszámozottak, 
c/ olvasható név és lakcím van feltüntetve, ezen kívül szerepel a sajátkező aláírás is. 
 
/3/ A helyi népszavazást kezdeményezı aláírási ívek hitelesítését az Ügyrendi Bizottság 
végzi a jegyzı elıterjesztése alapján. 
 



/4/ A jegyzı az ívek átvételétıl számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy az aláírók e 
rendelet 2. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelnek-e, és megállapítását 
hitelesítésre jogosult szerv elé terjeszti. 
 
/5/ A hitelesítés során – azonosítási céllal -  a polgár nem idézhetı. 
 
  

6. § 
 
 
/1/ A kezdeményezés alapján történı eljárásra az Ötv.  47.  §  
/3/ bekezdésében foglaltak irányadók, azzal, hogy a képviselıtestület az Ügyrendi 
Bizottság javaslata alapján dönt. 
 
Ötv.  47.  §  /3/ A  helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselıtestület a 
legközelebbi ülésén, de legkésıbb egy hónapon belül határoz. A helyi népszavazást az 
elrendeléstıl számított két hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás egy napra, 
vagy egymást követı napokra is kitőzhetı. 
 
/2/  A képviselıtestület az Ügyrendi Bizottság elıterjesztése esetén akkor is mérlegelheti 
a helyi népszavazás kitőzését,  ha a javaslat /kérelem/  arra nem jogosult személyektıl 
vagy szervektıl érkezik. 
 
/3/  A helyi népszavazás kitőzésének kérdésében történı döntéshez minısített többség 
szükséges. A döntésrıl a kezdeményezıket tájékoztatni kell. 
 
 

7. § 
 
/1/  A képviselıtestület a helyi népszavazás elrendelésérıl szóló határozatában 
a/  meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét, de a 
kezdeményezésben szereplı megfogalmazást csak a kezdeményezı egyetértésével 
módosíthatja, 
b/   kitőzi a szavazás idıpontját, 
c/   meghatározza 
- a helyi népszavazásban résztvevık körét, 
- a mőködı szavazókörök számát s területét, 
- a részvételre jogosultak értesítésének módját, 
- a szavazó lap mintáját. 
d/  megjelöli a lebonyolítás felelısségét, meghatározza a költség elıirányzatot 
 
/2/  A határozatot a polgármesternek három napon belül a helyben szokásos módon 
/hangos bemondó, hirdetı tábla/ nyilvánosságra kell hozni, arról a kezdeményezés 
benyújtóját is tájékoztatnia kell. 
 
 

8. § 
 
/1/  A helyi népszavazáson szavazók nyilvántartását a szavazás napja elıtt legalább 40 
nappal a jegyzı állítja össze. 



/2/  A helyi népszavazás elrendelésérıl, helyérıl, a nyilvántartásba felvételrıl a szavazó 
jogosultakat a szavazás napja elıtt 30 nappal értesíteni kell. Ennek módját 
elrendeléskor a képviselıtestület határozza meg. 
 
/3/  A nyilvántartásból való kihagyás, vagy jogosulatlan felvétel miatt a szavazást 
megelızı 8. napig a jegyzınél emelhetı kifogás. Elutasítás esetén az Ügyrendi 
Bizottsághoz lehet fordulni, amely 3 napon belül véglegesen dönt. 
 
 

9. § 
 
/1/  A helyi népszavazást szavazókörökben kell lebonyolítani. A szavazókörök számáról 
és területérıl népszavazás elrendelésekor a képviselıtestület dönt. 
 
/2/  A szavazókörökben a képviselıtestület által választott 3 tagú szavazat számláló 
bizottságok mőködnek, amelyek tagjai csak szavazásra jogosultak lehetnek. 
 
/3/  A megválasztott bizottságba a népszavazást kezdeményezık egy tagot delegálhatnak. 
 
/4/  A bizottságok tagjai a polgármester elıtt az egyes számú melléklet szerinti esküt 
tesznek, ezt követıen elnököt és helyettes elnököt választanak. Felkészítésükrıl a jegyzı 
gondoskodik. 
 
/5/  A szavazat számláló bizottság levezeti a szavazást, gondoskodik a rend 
fenntartásáról a szavazókörökben. Határozat képes ha tagjai többség jelen van. 
Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 
 
 

10. § 
 
Helyi népszavazási kampány a szavazás napján nem folytatható. 
 
 

11. § 
 
/1/  A szavazásra a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választását 
szabályozó 1990. évi LXIV. törvény / továbbiakban: HVTV. /  VII. fejezete 
értelemszerően irányadó az alábbi rendelkezések kivételével: 
 
- 31.  §.  /2/  bekezdése 
- 31.  §.  /3/  bekezdése 
- 32.  §.  /1/  bekezdése és  /2/ bekezdésének harmadik mondata, 
- 35.  §.  /2/,  /3/,  /4/  bekezdése.   
 
/ HVTV VII. fejezet / 
31.  §.   /1/ Szavazni kizárólag személyesen és csak a választópolgár lakóhelye szerint  
                             kijelölt szavazóhelyiségben lehet. 
                        /3/ Szavazni a szavazás napján 6 órától 18 óráig lehet. 
  /4/  A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást 
        nem lehet szüneteltetni, vagy meghosszabbítani. 



32.  §.   /2/  Minden szavazóhelyiségben – a szavazás titkossága érdekében – legalább 
        két szavazófülkében tollat kell elhelyezni. 
  /3/  Minden szavazóhelyiségben a szavazás céljára két vagy több urnát kell 
        felállítani. Az urnákat az elsıként szavazó választópolgár jelenlétében
        úgy kell lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen 
        szavazólapot eltávolítani. 
 
33.  §.  /1/  A választási iratok, nyomtatványok elhelyezését követıen a szavazás 
        megkezdéséig a szavazatszámláló bizottság és a munkacsoport tagjain kívül
        senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A szavazóhelyiségekben
        a választópolgárok csak a szavazáshoz  szükséges ideig tartózkodhatnak.
  /2/  A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát az elsıként szavazó 
        választópolgár – aki a szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet – 
        jelenlétében a szavazás megkezdése elıtt megvizsgálja. A vizsgálat 
        eredményét fel kell tüntetni a szavazási jegyzıkönyvben. 
  /3/  Az urna lezárása után a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenırzı
        lapot helyez. Az ellenırzı lap tartalmazza a szavazatszámláló bizottság
        jelenlevı tagjainak és az elsıként szavazó választópolgárnak az aláírását  
        és az ellenırzı lap elhelyezésének idıpontját. 
 
34.  §.  /1/  A szavazatszámláló bizottság elnöke felelıs azért, hogy a szavazás napján 
        a szavazóhelyiségben és környékén a rendet fenntartsák, a rend fenntartá- 
       sára tett intézkedése mindenkire kötelezı. 
  /2/  Szolgálatot teljesítı rendır a szavazóhelyiségbe csak a szavazatszámláló 
        bizottság elnökének engedélyével léphet be. A rendıri intézkedésrıl a sza- 
        vazatszámláló bizottság jegyzıkönyvet vesz fel. 
 
35.  §.  /1/  Szavazni csak hivatalos szavazólapokkal lehet. 
 
37.  §  /1/  A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a nyilvántartásban  
        szerepel vagy abba utóbb felvették. 
  /2/  A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazó személyazonosságát  
        és azt, hogy szerepel e a nyilvántartásban. 
  /3/  A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem 
        tudja személyazonosságát megfelelıen igazolni, illetıleg aki – igazolás  
        hiányában – nem vehetı fel a nyilvántartásba. E személyekrıl a szavazat- 
        számláló bizottság jegyzéket vezet. A visszautasított választópolgár is sza- 
        vazhat, ha a szavazás lezárása elıtt a személyazonosságát igazolja, illetıleg  
        az igazolást a szavazatszámláló bizottságnak átadja. 
  /4/  Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja átadja  
         a szavazónak a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében 
        hivatalos bélyegzıvel lát el. Szükség esetén megmagyarázza a szavazás  
        módját, a magyarázat nem tartalmazhat agitációt valamely jelölt ellen, 
        vagy mellett.  
  /5/  A Szavazólap átvételét a szavazatszámláló bizottság feltünteti a nyilván- 
        tartásban. 
 
38.  §.  /1/  A választópolgár a szavazófülkében szavaz, azután a szavazólapokat borí- 
        tékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elıtt urnába helyezi. 
  /2/  A szavazás ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében.  



       Az a választópolgár azonban, aki nem tud olvasni, illetıleg akit testi fogya- 
       tékossága, vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár  
       - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes –  
       segítségét igénybe veheti. 
39.  §.             /1/  A szavazatszámláló bizottság elnöke 18 órakor a szavazóhelyiséget bezá- 
       ratja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben, vagy az elıtér- 
       tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a sza- 
       vazást lezárja. 
  /2/  A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni. 
 
40.  §.  /1/  A szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárása után elıször a fel nem 
        használt szavazólapokat szavazólap fajtánként kötegbe foglalja és a köteget 
        pecséttel lezárja. 
  /2/  A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása elıtt ellenırzi az urna pe- 
        csétjének érintetlenségét, felbontja az urnát és meggyızıdik az ellenırzı 
        lap meglétérıl, majd az urnában levı szavazólapok számát szavazólap faj- 
        tánként számba veszi, az urnába üresen dobott borítékokat figyelmen kívül 
        hagyja. 
  /3/  A szavazatszámláló bizottság ezt követıen szavazólap fajtánként külön- 
        külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazatokat. 
        Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezeti és azt a szavazat- 
        számláló bizottság tagjai aláírják. Az érvénytelen szavazólapokat szavazó- 
        lap fajtánként külön kötegbe foglalják és a köteget lepecsételik úgy, hogy a 
        pecsét megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illetıleg abba 
        berakni. A kötegre rá kell írni a szavazólap fajtáját, a szavazókör sorszámát 
        és a kötegben levı szavazólapok számát. 
  /4/  Az érvényes szavazatokat szavazólap fajtánként, ezen belül jelöltenként  
        és listánként külön-külön meg kell számolni, majd – kivéve a kislistás 
        szavazólapokat – a /3/ bekezdés szerint kell elvégezni a kötegelést. 
        A kötegre jelöltenként, illetve listánként külön-külön rá kell írni az érvé- 
        nyes szavazatok számát. 
 
41.  §.  /1/  A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálásáról – szavazó- 
        lap fajtánként külön-külön  - jegyzıkönyvet készít / a továbbiakban együtt: 
        jegyzıkönyv. 
  /2/  A jegyzıkönyv eggyel több példányban készül, mint ahány jelölt, illetıleg  
        lista indul a választókerületben. A jegyzıkönyvnek valamennyi példányát 
        a szavazatszámláló bizottság jelenlevı tagjai aláírják. 
        A jegyzıkönyv elsı példányának sajátkező aláírás után a további példá- 
        nyok sokszorosíthatók. Sokszorosítás után a szavazatszámláló bizottság  
        elnöke a másolatot lepecsételi és aláírásával hitelesíti. 
  /3/  A szavazatszámláló bizottság  elnöke a jegyzıkönyvnek az elsı 
        példányát haladéktalanul továbbítja az illetékes választási bizottsághoz, a 
        jegyzıkönyv többi példányát átadja a jelöltek szavazóhelyiségében jelen- 
        levı képviselıinek. A választási iratokat, nyomtatványokat és szavazó- 
        lapokat, továbbá a jegyzıkönyvnek a helyben át nem vett példányait meg- 
        ırzés céljából – az urnával együtt – a hivatalhoz kell szállítani. 
  /7/  A szavazásra vonatkozó iratokat – kivéve a nyilvántartást és a jelölt aján- 
        lásokat – a jelöltek, illetıleg megbízottaik a hivatalban a szavazást követı  
        3 napon belül megtekinthetik. 



  /8/  A szavazólapokat a hivatalban az illetékes választási szerv tagjainak 
        jelenlétében kell elhelyezni, és 90 napig meg kell ırizni úgy, hogy 
        illetéktelen személyek részére ne váljék hozzáférhetıvé. A választás 
       eredményével összefüggı kifogás esetén az érintett szavazólapokat  
       az ügy jogerıs lezárásig kell megırizni. 90 nap után a jegyzıkönyvek  
       kivételével a választási iratokat meg kell semmisíteni. A jegyzınek a  
       választási iratok szállításáról a helyi választási bizottság elnökét vagy 
       titkárát legalább 3 nappal korábban értesítenie kell. / 
 
/2/  Érvénytelen a szavazat, ha 
 
a/ a borítékban több szavazólap van, 
b/ a szavazólapot széttépték, vagy áthúzták, 
c/ nem hivatalos szavazólapon szavaztak, 
d/ a szavazólapon az igen, illetve nem választ nem jelölték meg, vagy mindkettıt 
   megjelölték. 
 
 

12. § 
 
/1/ A helyi népszavazás eredményét a szavazatszámláló bizottságok elnökeibıl általuk 
    választott Eredmény-megállapító Bizottság állapítja meg a szavazás napján és errıl  
    tagjai által választott elnöke beszámol a  képviselıtestület következı ülésén. 
  
/2/ A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a szavazópolgárok több mint 50 %-a 
    szavazott. 
 
/3/  Eredményes a helyi népszavazás akkor, ha az érvényesen szavazóknak több mint 
      50 %-a a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
 
/4/  A helyi népszavazás eredményérıl a lakosságot a helyben szokásos módon /hangos 
      bemondó, hirdetı tábla/ az eredmény megállapító bizottság elnöke tájékoztatja. 
 
                                                     

13. § 
 
/1/  A népszavazás eredményének következményeit az Ötv. 48.  §-a határozza meg. 
 
Ötv. 48.  §.  A népszavazás eredménye kötelezı a képviselıtestületre. Eredménytelen helyi 
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselıtestület dönthet. 
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitőzni, akkor sem, ha 
a helyi népszavazás eredménytelen volt. 
 
/2/ Helyi népszavazást ugyanabban a kérdésben két éven belül nem lehet kitőzni, ha a 
helyi népszavazás érvénytelen volt. 
 
 
                                             Népi kezdeményezés 
 

14. § 



 
/1/  A népi kezdeményezés útján a képviselıtestület elé terjeszthetı ügyeket a Ötv. 
49. §.  /1/  bekezdése határozza meg. 
 
Ötv.  49.  §.  /1/  Népi kezdeményezés útján a képviselıtestület elé terjeszthetı minden olyan 
ügy, amelynek eldöntése a képviselıtestület hatáskörébe tartozik. 
 
/2/  Népi kezdeményezést a választópolgárok legalább tíz százaléka nyújthat be. Ekkor a 
népi kezdeményezést a képviselıtestület köteles tárgyalni. 
 
/3/  A népi kezdeményezés alapján történı képviselıtestületi eljárásra a Ötv.  49.  §.  /2/ 
bekezdése irányadó. Érvényesek az e rendeletben meghatározott hitelesítésre vonatkozó 
szabályok  / 5.  §. / 
 
Ötv.  49.  §.  /2/  A képviselıtestület önkormányzati rendeletében meghatározott – a 
választópolgárok öt százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb – számú 
választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A képviselıtestület a 
népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de legkésıbb egy hónapon belül 
dönt. A képviselıtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a 
képviselıtestület által meghatározott számú választópolgár indítványozott. 
 
/4/  A népi kezdeményezés során egyértelmően és pontosan kell meghatározni a döntésre 
javasolt ügyet. 
 
/5/  A képviselıtestület a népi kezdeményezéssel napirendre tőzött ügyben minısített 
többségő szavazattal dönt. 
 
/6/  A képviselıtestület döntésérıl a kezdeményezıket és a lakosságot a helyben szokásos 
módon / hangos bemondó, hirdetı tábla / tájékoztatni kell. 
 
 

15. §. 
 
Értelmezı rendelkezés: 
/1/  A helyi népszavazásnál és népi kezdeményezésnél szavazópolgár 
a/  a  HVTV  2.  §. /1/  és  /2/  bekezdése szerinti feltételeknek megfelelı, 
b/  Bárándon állandó lakóhellyel rendelkezı személy. 
 
HVTV  2.  §.  /1/  Minden nagykorú magyar állampolgár, akinek állandó  /ennek hiányában 
ideiglenes/ lakóhelye  /továbbiakban: lakóhely/  Magyarországon van, az önkormányzati 
választásokon választó és választható. A választás joga megilleti a Magyarországon tartósan 
letelepedett nem magyar állampolgárt is  /továbbiakban együttesen: választópolgár/. 
 
                       /2/  Nincs választó joga annak 
        a/  aki cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, 
        b/  aki közügyek gyakorlásától eltiltó jogerıs ítélet hatálya alatt áll, 
        c/  aki szabadságvesztés büntetését tölti, 
        d/  aki büntetı eljárásban jogerısen elrendelt intézeti gyógykezelés 
             alatt áll. 
 



/2/  A választópolgárok huszonöt százaléka: 600 fı 
 
/3/  A választópolgárok tíz százaléka 235 fı 
 
 

16.  §. 
 
Helyi népszavazást nem lehet kitőzni az Országgyőlési Képviselık, valamint a helyi 
Önkormányzati Képviselı és polgármesterek választásának idıpontját megelızı és az  
azt követı 60 napon belül. 
 
 

17. §. 
 
/1/  A helyi népszavazás technikai feltételeit a jegyzı biztosítja. 
/2/  A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 
 
 

18. §. 
 
A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati lehetıséget az Ötv.  51.  §-a tartalmazza. 
 
Ötv.  51.  §.  Az  Alkotmánybítósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi 
népszavazás elrendelésének jogszabálysértı elutasítása, lebonyolítása, illetıleg a helyi népi 
kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az Alkotmánybírósági panaszt a 
jogszabálysértéstıl számított 15 napon elül lehet benyújtani. 
 
 

19. §. 
 
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
Farkas Ferenc                                                   Majoros Dezsıné 
polgármester                                                         j e g y z ı 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
A rendelet  9.  §.  /4/  bekezdés szerinti eskü szövege: 
 
„Én,  …………………………… becsületemre esküszöm, hogy a helyi népszavazásról, 
népi kezdeményezésrıl szóló rendelet rendelkezéseit megtartom és megtartatom. 
Tisztemet és megbízatásomat legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem.” 
   


