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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án 8.30 órakor 
megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy: Döntés a helyi népszavazás elrendeléséről. 
 

206/2012. (XI.06.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással 
 „Egyetért-e Ön azzal, hogy Horthy Miklósról, a vitatott történelmi személyiségről ne nevezzenek el 
közterületet Gyömrőn?” kérdés tárgyában helyi népszavazás elrendelésére irányuló, a Demokratikus 
Koalíció helyi szervezete (2230 Gyömrő, Arany J. u. 66.), a Környezetvédelmi Ifjúsági és 
Gyermekvédelmi Egyesület (2230 Gyömrő, Liszt F. u. 98/b.), a Magyar Szocialista Párt helyi 
szervezete (2230 Gyömrő, Táncsics M. út 2/a.), valamint Tóth Mátyás (2230 Gyömrő, Kisfaludy u. 3.) 
kezdeményezéseire az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület „Egyetért-e Ön azzal, hogy Horthy Miklósról, a vitatott történelmi személyiségről 
ne nevezzenek el közterületet Gyömrőn? kérdés tárgyában helyi népszavazást rendel el, a népszavazás 
időpontját 2013. január 6. napjára tűzi ki. 

A népszavazásra bocsátott kérdés szövege: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Horthy Miklósról, a vitatott történelmi személyiségről ne nevezzenek el 
közterületet Gyömrőn?” 

A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelő határozata ellen a határozat közzétételétől számított 
nyolc napon belül a Monori Városi Bírósághoz lehet (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69.) kifogást 
benyújtani. 

A kifogásnak tartalmaznia kell az 1997. évi C. törvény 77.§(2) bekezdésében foglaltakat. 

I N D O K O L Á S 
 
Demokratikus Koalíció helyi szervezetének ügyvezetője, Benedek Tibor (2230 Gyömrő, Arany J. u. 
66.), a Környezetvédelmi Ifjúsági és Gyermekvédelmi Egyesület elnöke, Kavalecz Gergely (2230 
Gyömrő, Liszt F. u. 98/b.), a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének elnöke, Nagy István (2230 
Gyömrő, Táncsics M. út 2/a.), valamint a Tóth Mátyás (2230 Gyömrő, Kisfaludy u. 3.) által helyi 
népszavazás kezdeményezése tárgyában a Helyi Választási Iroda vezetője a 9695-2/2012.számú, 2012. 
szeptember 20-án jogerőre emelkedett határozatával hitelesítette az  
 „Egyetért-e Ön azzal, hogy Horthy Miklósról, a vitatott történelmi személyiségről ne nevezzenek el 
közterületet Gyömrőn?” tárgyú kérdőívet.  



A Helyi Választási Bizottság döntött a fenti aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése tárgyában. 

Az aláírások ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges aláírások száma, minimum 2617 db, rendelkezésre áll, az érvényes és a jogszabályoknak 
megfelelő aláírások száma 2799 db.  

Az 1990. évi LXV tv. 47.§(2) bek. alapján a képviselő-testület a helyi népszavazást köteles kiírni, ha 
az önkormányzati rendeletben előírt számú aláírás rendelkezésre áll. 

Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete megállapította, hogy a kezdeményezés megfelel 
az 1990. évi LXV. tv. 47.§ (1) bekezdésében foglaltaknak és összhangban áll Gyömrő Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007.(II.15.) rendeletével. 

A fentiekben ismertetettek alapján a képviselő-testület a helyi népszavazást a rendelkező részben 
foglaltak szerint elrendelte, az 1990. évi C. tv. 141.§-a alapján pedig ezzel egyidejűleg a népszavazás 
időpontját kitűzte. Az időpont kiválasztásánál az 1997. évi C.tv. 4.§-ban foglalt általános rendelkezést, 
valamint a 141.§-ban foglalt szabályozást tartotta szem előtt. 

A képviselő-testület határozata ellen a jogorvoslati lehetőség az 1997. évi C.tv. 146.§ (2) bekezdése 
alapján és a 77.§-ban foglaltak figyelembe vételével biztosított. 

Felelős: polgármester 
Hat. idő: azonnal 

 
 
 
 

/Gyenes Levente/ /Varga Ernő/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 


