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Nyílt ülés Dr. Fekete Nóra aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkornányzati rendeletek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy Békés Város Ön

kormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 1912017. (V[.30.) rendeletében el

írás történt.
Szükség van ajavításra. mivel a rendelet 1. * -ában az áll. hogy helyi népszavazást a polgármestemél

lehet kezdeményezni. A népszavazás kezdeményezéséről. az európai polgári kezdeményezésről, va

lamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint az eljáró szerv a helyi

választási bizottság. Tehát a rendelet 1. *-ában az „a polgám-testernél” szövegrészt törölni kell.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdésében foglaltak alapján ajogszabály

előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével

felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet módosításával

a norma pontosabbá, könnyebben értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik. a módosítás egyéb társa

dalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket nö

velő hatásai nem jelentősek. A rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelmé

nyének részét képező nontavilágossúg elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi

feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat java

soljuk elfogadni.

Kérem a T. Képviselő-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendeletterve

zet elfogadását.

Békés, 2017. október II.

lzs’ Gábor
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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önkormá nyzati rendelete

A helyi népszavazásról szóló 19/20 17. (Vl.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről. az európai
polgári kezdeményezésről. valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
92. *-a és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkö
rében elján’a az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet I. *-ában az „a polgármestemél”
szövegrészt törli.

2. *
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés. 2017. október....

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. október

Tárnok Lászlóné
jegyző
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