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megalkotása
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Tisztelt Képviselő-testület!

A hetyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során megállaputásra került, hogy Békés
Város Onkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
szóló 32/1992. (VIII. 27.) rendelete nincs összhangban az európai polgári kezdeményezésről.
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény előírásaival.

A rendelet egy passzus kivételével már Jelenleg is kizárólag hatályon kívül helyezett
rendelkezésekből áll, de a helyi népszavazást kezdeményezők köre sem helyesen szerepel benne.
Az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 34. * (1) bekezdése értelmében helyi népszavazást kezdernényezhet az
önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.

A 34. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha
azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

Fentiekre tekintettel indokoltnak tartjuk a helyi népszavazásról új rendelet megalkotását. Mivel a
törvényi előírások kizárólag a helyi népszavazást kezdeményező választópolgárok számának
meghatározására ad felhatalmazást. ezért a rendelet-tervezet ezt taralmazza. Véleményünk szerint
a választópolgárok számát indokolt 25%-ban meghatározni. ami megfelel a törvényi kereteknek,
miszerint a kezdeményezők száma nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és
nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Azért nem konkrét szám került a
rendelet-tervezetbe, mivel a választópolgárok száma napról napra változik.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
elökészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendelet társadalmi és
gazdasági hatása, hogy helyesen tartalmazza a rendelet a törvényi előírásokat, és a helyi
demokratikus kezdeményezők tájékoztatása is megfelelő lesz ezáltal. A rendeletnek
költségvetési, környezeti, egészségügyi hatása nincs. A tervezet értelmében az adminisztratív
terhek nem nőnek. A jogszabály megalkotására az önkormányzatnak törvényi felhatalmazás
alapján van kötelezettsége. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi feltételek az eddigiek szerint adottak.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2017. június 21.

Jogi ellenjegyző

PIM11egyzö

I Gábor
Lrmester
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1. Számú melléklet

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

( )
önkormányzati rendelete

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL

(TER\7EZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. Helyi népszavazást a polgármesternél a település választópolgárainak legalább 25%-a
kezdeményezhet.

2. E Rendelet 2017. Július hó 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Békés
Város Önkormányzata Képviselö-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
szóló 32/1992. (VIII. 27.) rendelete.

Békés, 2017. június 29.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. június hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző


