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TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTVA: 2017. AUGUSZTUS 31.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
     /2017. (XI.    .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló
  21/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló 21/2014. (XI.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 79.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„79.§ A helyi népszavazás kitűzésére irányuló, a települési választópolgárok legalább 25 %-ának kezdeményezésére a képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást.”

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



	 	Szabó Balázs					         dr. Hoffmann Gyöngyi
          	            Polgármester				                                Jegyző


A rendelet kihirdetve:
Felsőörs, 2017. szeptember


dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:
  	

dr. Könczöl Gábor	
kirendeltségvezető


I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A meghatározáskor az Nsztv. 34. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített korlátra – önkormányzati rendeletben a választópolgárok tíz százalékánál kevesebb és huszonöt százalékánál több választópolgár nem állapítható meg – figyelemmel kell lenni. 



Részletes indokolás


1.§-hoz


A törvényi felhatalmazás alapján meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, mely a korábbi szabályozáshoz képest nem változik. A rendeletben meghatározott többi eljárási szabály törlésre kerül amiatt, hogy a törvényi felhatalmazás nem terjed ki arra, hogy e kérdéseket az önkormányzat rendeletben szabályozza.


2.§-hoz


E szakasz a hatályba lépésről rendelkezik.


A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:
A tervezett rendeletalkotás jelentősnek ítélt hatásai:
	társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a szabályozásnak ilyen hatása nem ismert,

környezeti, egészségi következménye: a szabályozásnak ilyen hatása nem ismert,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem változik,
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a vonatkozó szabályok rendeletszintű szabályozása jogalkotási kötelezettség, a magasabb szintű jogszabály alapján, 
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: a személyi, tárgyi, szervezeti feltételek biztosítottak. 

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatom.

Az előterjesztés megvitatását követően a rendelet-tervezet elfogadását indítványozom Tisztelt Képviselő-testületnek.

Felsőörs, 2017. augusztus 31.

               						           Szabó Balázs
                                                                                              Polgármester

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető

