Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi népszavazásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A népszavazás kezdeményezése
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti a település legalább 800 választópolgára.
2. §
(1) E rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 16/2014. (VIII.12.) önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2015. január hó
Mitykó Zsolt
polgármester
Kihirdetve: 2015. január 29.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -a alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.
A törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet a választópolgárok törvényben biztosított jogainak gyakorlását teszi lehetővé.
A rendeletnek önmagában gazdasági és költségvetési kihatása nincsen.
Ha a rendelet alapján helyi népszavazás megtartására kerül sor, annak költségei az önkormányzatot
terhelik, melyet az adott évi költségvetésébe beépít.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásának önmagában pénzügyi feltételei nincsenek.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Bár nincs határidő a rendelet megalkotására, a rendelet hiányában mulasztásos törvénysértést valósít
meg az önkormányzat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében a rendelet megalkotása ugyanis kötelező.

