
 
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

14/1992.(IV.6.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 
(egységes szerkezetben a 19/2001. (IV.5.) számú rendelettel)  

 
 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése, valamint az 50. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. §. 
 

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgárok, illetve az 
állampolgárok közösségeinek alkotmányos joga, mely közvetlen részvételt biztosít a 
hatalom helyi gyakorlásában. 
 
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden 
állampolgár jogosult - közterületeken is - aláírásokat gyűjteni, aláírás céljából 
szervező munkát végezni. 
 
(3) Az aláírás gyűjtésben, az aláírásgyűjtés szervezésében résztvevő, illetve a helyi 
népszavazást, népi kezdeményezést támogató - és e rendeletben foglaltak szerint 
eljáró - állampolgárok az (1) bekezdésben meghatározott alkotmányos jogukat 
gyakorolják. 
 
(4) Nem gyűjthető aláírás: 
 
a./ munkahelyen  munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg   munkavégzésre 

irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése 
közben,  

b./ fegyveres erőknél, és rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő       
személytől a szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítése közben, 

c./ tömegközlekedési eszközön, 
   d./ egészségügyi intézmény betegellátó részlegén, 
   e./ az állami szervek, valamint a megyei önkormányzati hivatal    
        és a megyei jogú város polgármesteri hivatala helyiségeiben.1 

                                                           
1 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 1. §-a módosította. 
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2. §. 
 

(1) Helyi népszavazásban, népi kezdeményezésben történő részvételre az a 
választópolgár jogosult, aki a választójogi törvény szerint választó jogosultsággal 
rendelkezik és akinek Nyíregyházán állandó lakhelye van. 
 
(2) Az üdülőterületen az üdülőterületet érintő ügyben a helyi népszavazásban és népi 
kezdeményezésben jogosult részt venni az üdülőterületen önálló ingatlan tulajdonnal 
rendelkező választópolgár akkor is, ha nincs ott állandó lakóhelye. 
 
(3) A népi kezdeményezés, illetve helyi népszavazás állampolgári indítványa esetén 
a választójogosultság feltételeinek a kezdeményezés időpontjában kell fennállnia. 
 

II. 
 

A HELYI NÉPSZAVAZÁS 
 

3. §. 
 

Népszavazás tárgya lehet - jelen rendeletben meghatározott kivételekkel - a 
közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés. 
 

4. §. 
 

(1) A közgyűlés népszavazást köteles kiírni a város közigazgatási határát módosító: 
 
- településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, 
 
- új település kialakításának kezdeményezése setén. 
 
(2) Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése esetén a helyi 
népszavazásban az érintett településrész választópolgárai vehetnek részt.  
 
(3) A közgyűlés helyi népszavazást rendelhet el az Ötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott ügyekben. 
 
(4) Nem rendelhető el népszavazás az Ötv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
ügyekben, valamint:  
 
- az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésével és 
 
- az önkormányzat vállalkozásával kapcsolatos döntéskörökben. 
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Helyi népszavazás kezdeményezése2 
 

5. §. 
 

(1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt hitelesítés 
céljából be kell nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, aki azt a benyújtástól 
számított 15 napon belül hitelesíti. 

 
(2) Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, 

 
a./  ha a kérdés nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe,  

      b./ a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani (Ötv. 46. § (4) bekezdés), 
c./ ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak, 
d./ ha az aláírásgyűjtő ív nem tartalmazza a következőket: 
 

(3) a népszavazásra javasolt kérdés (kérdések) pontos és egyértelmű 
megfogalmazását, 

     -     sorszámot, 
-     a választópolgár olvasható családi és utónevét, 
(1) lakcímét,   
(2) személyi azonosítóját, 
(3) saját kezű aláírását. 

 
(4) A Helyi Választási Iroda vezetője az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos 

döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nyíregyházi Naplóban közzé 
kell tenni.  

 
(5) Az aláírásgyűjtő ív hitelesítését elutasító döntés elleni kifogást a határozat 

közzétételétől számított 15 napon belül  a Nyíregyházi Városi Bírósághoz lehet 
benyújtani. 

 
(6) A Helyi Választási Iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív 
másolatával lehet megkezdeni.  

 
(7) A helyi népszavazást az Ötv. 47. § (1) bekezdés a./ - c./ pontjában 

meghatározottakon túlmenően a város választópolgárainak 20 %-a aláírásával 
kezdeményezheti a polgármesternél.  

 
(8)  A Közgyűlés köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a város – vagy az érintett 

településrész – választópolgárainak 20 %-ánál több kezdeményezte.  
 

(9) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív 
hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.  
 
 
 
 
 
                                                           
2 A 19/2001. (IV.5.) sz. rendelet 2. §-a módosította. 



 4

 
(10) Az aláírások ellenőrzését a Helyi Választási Bizottság végzi, aki haladéktalanul 

gondoskodik az aláírások hitelesítéséről a népesség-nyilvántartás adatai alapján.  A 
hitelesítés a rendelet által előírt számszerűség ellenőrzését és a választópolgárok 
azonosítását jelenti kizárólag a választó jogosultság és az állandó lakóhely 
megállapítása céljából. A hitelesítést 15 napon belül kell elvégezni.  
 

(11)  Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel a meghatározott 
aláírások eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvényessége, vagy 
érvénytelenség befolyásolja a kezdeményezés érvényességét a Helyi Választási 
Bizottság a személyazonosságot tételesen ellenőrizheti. Ilyen esetben az aláírások 
ellenőrzésének határideje 30 nappal meghosszabbodik. 
 

 
Népszavazás elrendelése és kitűzése3 

 
 

6. §. 
 

(1) A polgármester népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a Helyi 
Választási Bizottságnak az 5. § (10) bekezdése szerinti tájékoztatást követően a 
legközelebbi Közgyűlésen bejelenti. 

 
(2) Amennyiben a népszavazásra irányuló állampolgári kezdeményezést késve 

nyújtották be,  vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a Helyi Választási 
Bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a 
rendelet 5. § (7) bekezdésében megállapított mértéket, a kezdeményezést a  
polgármester elutasítja.  

 
(3) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester 

bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell a Közgyűlésnek. 
 

(4) A Közgyűlés minősített többséggel – az eredetileg megválasztott képviselők több 
mint felének a szavazatával - meghozott határozatában dönt: 

 
a./ a népszavazás időpontjáról, 
b./  a népszavazás elrendeléséről és a népszavazásra bocsátandó kérdés(ek)ről, 
 c./  a rendelet-megerősítő népszavazás esetén a megfelelő tájékoztatás tartalmáról. 
 
(5) A népszavazásra feltett kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy arra 

egyértelműen igennel, nemmel, meghatározott alternatíva kiválasztásával lehessen 
válaszolni.  

  
(6) A népszavazás elrendeléséről szóló határozatot a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján és a Nyíregyházi Naplóban közzé kell tenni. 
 

(7)  A helyi népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül kell megtartani.  
 

                                                           
3 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 3. §-a módosította.  
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(8)  Helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyhatósági választások időpontját  
megelőző és az azt követő három hónapon belül.  

 
 

Helyi népszavazás lebonyolítása 
 

7. §. 
 
(1) A helyi népszavazás lebonyolítására a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló módosított 1990. évi LXIV. törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni.  
A szavazatszámláló bizottságokba és a Helyi Választási Bizottságba történő 
delegálásokra az 1997. évi C. törvény 144. §-ában foglaltak az irányadóak.4  

 
 
 
(2) A város egy részére kiterjedő helyi népszavazás esetén a helyhatósági 
választások során kialakított szavazóköröket kell figyelembe venni, amennyiben 
indokolt az ettől való eltérés, a szavazóköröket a közgyűlés határozza meg. Ez 
utóbbi esetben a szavazatszedő bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot a 
közgyűlésnek, s megválasztásuk minősített többségi szavazattal történik. 
Megbízatásuk a helyi népszavazás befejezéséig tart.  
 
(3) 5 
 
(4) A népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 
 

8. §. 
 

(1) Két népszavazás között legalább 2 hónapnak kell eltelnie. 
 
(2) Egy alkalommal legfeljebb négy kérdés bocsátható népszavazásra. 
 
(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni 
akkor sem, ha e kérdésben a helyi népszavazás eredménytelen volt. (Ötv. 48. §) 
 
 

Helyi népszavazás érvényességének, eredményességének megállapítása, 
közzététele 

 
9. §. 

 
(1) A népszavazás akkor 
 
a./ érvényes, ha a választásra jogosult állampolgárok számának több mint fele 
érvényesen szavazott, 
 
                                                           
4 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdése módosította 
5 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
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b./ eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint 50 %-a a megfogalmazott 
kérdésre azonos választ adott. 
 
(2) Több választási lehetőség esetén akkor is eredményes a népszavazás, ha az (1) 
bekezdés a./ pont szerint szavazók az adott kérdésre a legtöbb azonos választ 
adták. 
 
(3) A népszavazás eredményéről a polgármester a helyi rádió, tv. és sajtó útján, 
valamint a közgyűlés hivatalos lapjában tájékoztatja a város lakóit. 
 
(4) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben 
a közgyűlés dönthet. 
 

III. 
 

HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 
 

10. §. 
 

(1) Népi kezdeményezés útján közgyűlés elé terjeszthető minden olyan ügy - a 
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - melynek elbírálása a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó 
eljárásra az 5. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.6  
 
(3) Népi kezdeményezéshez a város választópolgárai legalább 5 %-ának írásbeli 
indítványa szükséges, melyet a polgármesterhez kell benyújtani. 
 
(4)7 
(5)8 
 
(6) A közgyűlés köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, melyet a város 
választópolgárainak legalább 5 %-a indítványozott. 
 
(7) A közgyűlés a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de 
legkésőbb egy hónapon belül dönt. 
 
(8) A közgyűlés döntéséhez minősített többség szükséges. 
 
(9) A népi kezdeményezés eredményéről a polgármester a 9. § (3) bekezdés szerint 
tájékoztatja a város lakosságát. 
 
 
 
 
 
                                                           
6 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 5. §-a iktatta be.  
7 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. 
8 A 19/2001. (IV.5.) számú rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. 
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IV. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. §. 

 
E rendelet 1992. április 6. napján lép hatályba. 
 
 
Nyíregyháza, 1992. március 30. 
 
 
 
 
Mádi Zoltán                             Dr.Fazekas János 
polgármester                                 jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
 

Az önkormányzati törvény a helyi népszavazást és népi kezdeményezést az 
önkormányzati jogok gyakorlása kivételes formájaként kezeli, és felhatalmazást adott 
a helyi képviselőtestületnek, hogy az Ötv. 45-51. § generális szabályait 
figyelembevéve, a helyi sajátosságok érvényesítésével megalkossák a helyi 
népszavazás és népi kezdeményezés részletszabályait tartalmazó rendeletüket. 
 
Jelen rendelet az önkormányzati alapjogok alkotmányos garanciáira épül, ezáltal 
biztosítani kívánja, hogy a helyi közakarat, valamint a helyi érdekek közvetlenül is 
érvényre juthassanak a lakosság széles körét érintő közügyek eldöntésében. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1-2. §-hoz 
 

A helyi népszavazás a lakosság közvetlen részvételével működő döntést hozó, illetve 
döntést befolyásoló jogintézmény, ezért körültekintő szabályozást igényel 
gyakorlásának módja, a jogosultak körének pontos meghatározása a vitás helyzetek 
elkerülése végett. 
 
Az Ötv. speciális jogosultságként biztosítja, hogy az üdülőövezetekben a 
népszavazásban és népi kezdeményezésben az a választójogosult állampolgár is 
részt vehessen, aki az üdülőterületeken önálló ingatlan tulajdonnal rendelkezik. E 
jogosítvány biztosítását indokolja az önkormányzat és az üdülőtulajdonosok több 
irányú vagyoni kapcsolata, az üdülő tulajdonosok érdekvédelme, az üdülőhely 
nagyságrendje, annak ellenére, hogy a választójogban ez nem érvényesül mint 
kettős választójog.  
Az így biztosított jogosítvány - és az üdülőhelyi részönkormányzat alakításának jogi 
lehetősége - már megfelelő keretet biztosít az üdülőtulajdonosok érdekeinek 
érvényesítésére az üdülőterületet érintő kérdésekben.  
 

3-4. §-hoz 
 

A helyi népszavazás kötelező kiírását célszerű kiterjeszteni az önkormányzat 
közigazgatási határait befolyásoló, a városlakókat, valamint egyes területrészek 
lakosságát alapvetően érintő területrendezéssel kapcsolatos döntések esetkörére is. 
 
Az önkormányzáshoz való jog szó szerinti értelmezésével került szabályozásra a 4. § 
(2) bekezdésben az érintett településrész választóinak joga. 
 
A 4. § (4) bekezdés az Ötv. tilalmi listáját az önkormányzat tulajdonával, 
gazdálkodásával szorosan összefüggő ügykörökkel bővítette, mivel az önkormányzat 
tulajdonával való rendelkezésre a képviselőtestület jogosult, és gazdálkodását csak 
törvényi szabályozás befolyásolhatja. A korlátozást indokolja az önkormányzat 
tulajdonosi, gazdálkodási felelőssége is. 
 

5-6. §-hoz 
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Az önkormányzati törvény helyi szabályozásra bízza annak a számaránynak a 
meghatározását, mellyel a választópolgárok helyi népszavazás kezdeményezésével 
élhetnek, s amikor a testületre nézve kötelező a népszavazás kiírása. Az Ötv. 10-25 
% keretei között ad lehetőséget a helyi szabályozásra. 
 
A javaslat szerint a választópolgárok minimum 20 %-ának biztosított 
kezdeményezési jog már a város lakossága szélesebb körének érdekeit 
reprezentálja, ezáltal a kezdeményezés sikerességét is jobban megalapozhatja. 
Ennek megfelelően alakul a helyi népszavazás kötelező kiírásához javasolt 
számarány. 
 
Az aláírások hitelesítését a választókról folyamatosan vezetett számítógépes hivatali 
nyilvántartás biztosítja. 
 
A helyi népszavazás jelentősége szükségessé teszi a közgyűlési döntés 
határidejének meghatározását és a minősített többség előírását, mint garanciális 
feltételt. 
 
A kezdeményezők a javasolt szabályozás szerint ugyan kötelesek feltüntetni a 
népszavazásra bocsátott kérdést, de indokolt a közgyűlés pontosítási lehetőségét is 
biztosítani a kérdés (kérdések) jogszerű, szakszerű megfogalmazása érdekében.  
 

7-9. §-hoz 
 

A helyi népszavazás technikai lebonyolítása a választójogi törvény értelemszerű 
alkalmazásával szabályszerűen történhet, ezáltal működtethetők a korábban 
megválasztott választási szervek is. A helyi népszavazásban speciálisan érintett 
településrészek esetén adott a lehetőség a szavazókörök eltérő meghatározására, 
ennek megfelelően a szavazatszedő bizottsági tagok megválasztására. 
 
A helyi népszavazás költségvetési vonzatára tekintettel célszerű a gyakoriság 
korlátozása. 
 
Eredménytelen népszavazás esetén szintén indokolt biztosítani a közgyűlés döntési 
lehetőségét, amennyiben a felvetett kérdést a város életében meghatározó 
jelentőségünek ítéli. 
 

10-11. §-hoz 
 

A helyi népi kezdeményezés helyi szabályozása az önkormányzati törvény 
rendelkezéseihez, és a helyi népszavazás jelen rendeletben történő 
szabályozásának indokaihoz igazodik.   
 
  
 
 
 
 


	Népszavazás elrendelése és kitűzése

