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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
15/2006. (VI. 09.)KT. 

r e n d e l e t e 
 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről 
 
Ibrány Város Képviselő Testülete (a továbbiakban: Képviselő Testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50. §. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatban - 
összhangban az Ötv. IV. fejezetében foglaltakkal és figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény egyes rendelkezéseire- a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

(1) A helyi népszavazás a népszavazásban való részvételre jogosultaknak a Képviselő Testületre 
nézve kötelező erejű döntése. A helyi népi kezdeményezés a népi kezdeményezésben 
részvételre jogosultak javaslata arra, hogy a Képviselő Testület valamely kérdést 
megtárgyaljon. 

 
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a választópolgárok, illetve a választópolgárok 

közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételi lehetőséget biztosít az 
önkormányzásban. 

 
2.§. 

 
 
E rendelet hatálya a Képviselő Testület által elrendelt helyi népszavazásra és a Képviselő 
Testülethez előterjesztett népi kezdeményezésre terjed ki. 
 

3.§. 
 
(1) E rendelet alkalmazása során választópolgárnak minősül a (2.)bekezdésben foglalt 
kivételektől eltekintve: 
 
a.) minden nagykorú magyar állampolgár, akinek a lakóhelye, ennek hiányban a  tartózkodási 

helye Ibrányban van, 
 
b.) a bevándorolt és Ibrányban lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási  hellyel 

rendelkező- a magyar jog szerint nagykorú – nem magyar állampolgár. 
 
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben nem jogosult részt venni az: 

 a./ aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll, 
b./ aki közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, 
c./ aki szabadságvesztés büntetését tölti, 
d./ aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. 
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4.§. 

 
(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden választópolgár 

jogosult- közterületen is- aláírást gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát 
végezni. 

 
(2) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség 

teljesítése közben, fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél szolgálati viszonyban levő 
személyektől, a szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítése közben, 
tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében és 
tanintézményben.  

 
(3) Tilos az aláírásgyűjtés a közterületen oly módon, hogy az a közlekedést korlátozza, vagy 

akadályozza. 
 
(4) Aláírást gyűjteni a jegyző által hitelesített- aláírt és lepecsételt- ív másolatán lehet kizárólag. 

Minden aláírásgyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell: 
 

a./ a népszavazásra bocsátandó kérdést(kérdéseket), illetve a népi kezdeményezés 
     tárgyát, valamint 

       b./ az aláíráshoz szükséges rovatokat az (5.) és (6.) bekezdés szerint. 
 
(5) A kérdést (kérdéseket) illetve tárgyat egyértelműen megválaszolható módon kell 
megfogalmazni. 
 
(6) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés  választópolgári kezdeményezést (indítványozást) 
tartalmazó íveken az aláírások mellett fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és 
utónevét, valamint a személyi azonosítóját is. 
 
(7) A jegyzőnek (a helyi választási iroda vezetőjének) az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével 
kapcsolatos döntését a Városháza hirdetőtábláján, valamint az Ibrányi Hírlapban közzé kell 
tenni. Ez ellen a döntés ellen a Városháza hirdetőtábláján történő közzétételtől számított 15 
napon belül a Nyíregyháza Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.  
 

5.§. 
 
A Képviselő Testület köteles helyi népszavazást elrendelni abban az ügyben, melyet a 
választópolgárok legalább 10 %-a  kezdeményez. 
 

6.§. 
 
(1) A helyi népszavazást kezdeményezők a népszavazásra bocsátandó kérdésre (kérdésekre)is 

javaslatot tesznek. 
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(2) Amennyiben a hitelesítés során bebizonyosodik, hogy a kezdeményezés arra nem jogosult 
személyektől, vagy szervtől (szervektől) érkezik, illetve az előírtnál kevesebb a kezdeményező 
választópolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester elutasítja. 

 
(3) Amennyiben a kezdeményező választópolgárok száma a helyi népszavazásban előírtnál 

kevesebb, de meghaladja a népi kezdeményezés indítványozására a 9.§. (5.)bekezdésében 
megállapított számot, a  helyi népszavazásra vonatkozó kérdésre a helyi népi kezdeményezés 
szabályait kell alkalmazni. 

 
7.§. 

 
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő testület határozatban dönt. 
 
(2.) A Képviselő testület népszavazást elrendelő, valamint a kötelezően elrendelő népszavazást 
elutasító határozata ellen a határozat közlésétől számított 8 napon belül a nyíregyháza Városi 
Bírósághoz lehet kifogást benyújtani. 
 
(3) A helyi népszavazást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell: 
 

a./ a helyi népszavazásra bocsátandó kérdést(kérdéseket), 
b./ a helyi népszavazás időpontját, 
c./ az előkészítéssel és lebonyolítással kapcsolatos fő határidőket. 

 
(4) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot a Szervezeti-és Működési Szabályzatnak 

a rendelet kihirdetésére vonatkozó előírásainak megfelelően haladéktalanul közzé kell tenni. 
A lakosságot a sajtó (megyei lap és helyi lap) és egyéb tömegkommunikációs eszközök 
(Nyíregyházi rádió) útján haladéktalanul tájékoztatni kell a Képviselő Testület határozatának 
(3.) bekezdés szerinti tartalmi elemeiről. 

 
(5) A helyi népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) a Képviselő Testület által elfogadott 

megszövegezésben kell szerepeltetni. Valamennyi eldöntendő kérdést - sorszámozva – egy 
szavazólapon kell feltüntetni. 

 
8.§. 

 
(1) A helyi népszavazás szervezési, technikai és ügyviteli előkészítésére, valamint 

lebonyolítására munkacsoportot kell létrehozni, melyet a jegyző irányít. 
(2) A Képviselő-testület által elrendelt helyi népszavazás költségeit a Városi Önkormányzat 

költségvetéséből kell fedezni. A költségek biztosításának forrásáról a helyi népszavazás 
elrendelésével egyidejűleg rendelkezni kell. 

 
9.§. 

 
(1) A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra, 

illetőleg döntésre javasolt ügyet (ügyeket). 
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(2) A népi kezdeményezést - olyan ügyekben amelyek eldöntése a Képviselő Testület hatáskörébe 
tartozik- a polgármesternél lehet benyújtani. 

 
(3) A népi kezdeményezésben megjelölt ügy (ügyek) vagy tárgykör (tárgykörök) megtárgyalásra 

vagy döntésre előterjesztés céljából szükséges előkészítéséről a polgármester gondoskodik. 
 
(4) A polgármester a Képviselő Testületnek a 10. §. (1) (2) bekezdésében meghatározott 

feladatok elvégzése után követő legközelebbi ülésén köteles a népi kezdeményezést 
bejelenteni, vagy döntésre előterjeszteni. 

 
(5) A választópolgárok legalább 5 %-a által indítványozott népi kezdeményezési tárgykör 

megtárgyalásáról, illetve az abban való döntésről a Képviselő Testület határozatot hoz. 
 
(6) A népi kezdeményezéssel kapcsolatos  Képviselő Testületi döntésről a kezdeményezőket és a 

közvéleményt tájékoztatni kell a helyi lapban, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztés 
útján.  

 
10.§. 

 
(1) A polgármester elrendeli a helyi népszavazásra, illetve a helyi népi kezdeményezésre irányuló 

választópolgári kezdeményezés (aláírásgyűjtő ívek) hitelességének ellenőrzését. 
 
(2) Az ellenőrzést a benyújtást követő 3 napon belül kell elrendelni és azt további 15 napon belül 

be kell fejezni. 
 
(3) Az aláírásokat tartalmazó íveknek az eredeti aláírásokat tartalmazó példánya fogadható csak 

el. 
11.§. 

 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 13/1999.(VIII. 27.)KT 
6/2001.(04. 06.)KT. rendeletek hatályukat veszítik. 
 
 
Ibrány, 2006. május 30. 
 
 

                            Berencsi Béla sk.                                 Bakosiné Márton Mária sk. 
                            polgármester                                                         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 


