
BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2011. (IX.22.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről  
 
 
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) 
bekezdésének d) pontja, 49. § (2) bekezdése, továbbá az 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli 
el: 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1. §  
 

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés Biri község választójoggal rendelkező állampolgárainak 
alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom helyi gyakorlásában. 

(2) A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden választópolgár jogosult – 
közterületen is – aláírásokat gyűjteni és aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni. 

(3) Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki választójoggal nem rendelkezik. 
(4) Nem gyűjthető aláírás: 

a) munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, 
b) fegyveres erőknél és fegyveres szolgálati viszonyban lévő személyektől, a szolgálati helyen vagy szolgá-

lati feladat teljesítése közben, 
c) tömegközlekedési eszközön, 
d) egészségügyi intézményben, 
e) templomban, imaházban. 

 
2. Helyi népszavazás 
 
2. §  
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél írásban kezdeményezheti: 
a) a települési képviselők legalább egynegyede, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) helyi társadalmi szervezet vezető-testülete, 
d) legalább kétszázötven fő választópolgár. 

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
számú választópolgár kezdeményezte. 

 
3. §  
 

(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület a legközelebbi ülésén, legkésőbb a 
benyújtásától számított harminc napon belül határoz. A helyi népszavazást az elrendeléstől számított hatvan 
napon belül kell megtartani. 

(2) A képviselő-testület népszavazást elrendelő határozata tartalmazza: 
a) az Ügyrendi-összeférhetetlenségi Bizottság határozata alapján a népszavazásra bocsátandó kérdést, 
b) a népszavazás időpontját, 
c) a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket, 
d) a népszavazás költségeinek biztosítását, 
e) a népszavazás elrendelésének közzétételét. 

 
3. Népi kezdeményezés 
 



4. §  
 

(1) A népi kezdeményezést – melynek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a tárgyalásra, döntésre java-
solt ügyet – legalább száz fő választópolgár a polgármesterhez nyújthatja be. 

(2) A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de legkésőbb harminc napon 
belül dönt. 

(3) A képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet legalább az (1) bekezdés-
ben meghatározott számú választópolgár kezdeményezett. 

 
4. Eljárási szabályok 
 
5. §  
 

(1) Helyi népszavazást és napi kezdeményezést a jegyző által hitelesített aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik, 
melynek azonos módon tartalmaznia kell: 
a) a népszavazásra bocsátandó kérdést vagy a népi kezdeményezés tárgyát, 
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat,amely tartalmazza a: 

ba) sorszámot, 
bb) csatlakozó személy olvasható nevét, lakcímét, születési évét, hónapját, napját, anyja nevét, 
bc) csatlakozó személy sajátkezű aláírását. 

(2) Aláírást gyűjteni az aláíró ívek hitelesítésétől számított legfeljebb harminc napig lehet. Az aláírt ívek legkésőbb 
az ezt követő nyolcadik napon adhatók át a polgármesternek. 

(3) A jegyző köteles megtagadni az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a helyi népszavazás a megfogalmazott kér-
désben nem írható ki, vagy ha az ív nem felel meg az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak. 

(4) A jegyző határozata ellen három napon belül kifogást lehet benyújtani a Nyíregyházi Városi Bírósághoz. A 
bíróság a kifogásról a beérkezéstől számított három napon belül, nem peres eljárásban határoz. 

(5) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított szavazókörökben kell 
lefolytatni. 

 
6. §  
 

(1) A helyi népszavazást lebonyolító szervek: 
a) szavazatszámláló bizottságok, 
b) helyi választási bizottság. 

(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 
(3) Amennyiben a szavazólap több kérdést tartalmaz, az eredményesség feltételeit pontonként kell vizsgálni. 
(4) Az eredménytelen vagy érvénytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésekben a 

képviselő-testület dönthet. 
(5) A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményéről a lakosságot az 

önkormányzat hivatalos lapjában és az önkormányzat honlapján tájékoztatni kell. 
 
5. Záró rendelkezések 
 
7. §  
 

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Kelt: Biri, 2011. augusztus 15. 
 
 

P.H. 
 
 

Almási Katalin                                                                                                                     Gyirán Zoltán 
   polgármester                                                                                                                                          jegyző 



 
 
Záradék: A rendeletet kihirdettem. 
 
Kelt: B i r i, 2011. szeptember 22. 
 

                                                                                                                                              Gyirán Zoltán 

             jegyző 

 


