Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről
Cibakháza
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A helyi népszavazás elrendeléséhez Cibakháza Nagyközség választópolgárai legalább
20 %-ának kezdeményezése szükséges.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Cibakháza, 2017. október 25.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. október 26-án.
Török István
jegyző

Indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 21/2017. (X. 26.) önkormányzati
rendelethez
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-a hatalmazta fel a
képviselő-testületet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározására. A törvény értelmében a képviselő-testület a által meghatározott
szám nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a
választópolgárok huszonöt százalékánál.
2. § -hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás
kezdeményezéséről szóló 21/2017. (X. 26.) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen a társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatás: A helyi népszavazásra vonatkozó, eddig több központi- és helyi
jogszabályból (Ötv., régi Ve., 33/1997. (IX. 08.) ÖKT rendelet) olvasható joganyagot 2014.
október 1-jétől egységesen új központi jogszabály (az új Nsztv.) tartalmazza, mely
megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait  a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának) meghatározása
tárgyában  az új önkormányzati rendelet egészíti ki.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: Környezeti és egészségi
következmények nem várhatók.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztratív
terheket befolyásoló hatások nem várhatók.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei 2014. január 18. napjától a származékos helyi jogalkotási
kötelezettsége keletkezett a képviselő-testületnek. Az új Nsztv. 92. §-a alapján a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására
szűkül. A rendeletalkotási elmaradása esetén a kormányhivatal az Mötv. 134. § (2)
bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények elrendelését kezdeményezi.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg.
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