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7 lZOű -(XL 1 6,) önkormányzati rendelete

azönkormányzatirendeletekelőkészítésébenvaló
társ:rdalmi részvételről

Iszklzközség onkormányzatának képviselö-testülete a helyi Önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV, tv, 103/B, §-ában kapoitfelhatalmazás alapján,

ahelyiÖnkormányzatokrÓlszÓlo1990.évrLXV.tÖrvényl6§(l)bekezdésében
meghatározott íeladatkörében eiiárva a kóvetkezőkei rendeli el,

1. AlapelveK

1§(l)AzÓnkcrmanyzattrendelet.tervezetekelőkészítésesoránbiztosÍtanikell,
hogy a társajaimi egyeztetés kereteben a; önkorm ányzal közigazgatási

terúletén a természetes és jogi személyek. valamint a jogi személYiséggel

nem rendeikező szer,,rezetek

a) a rendelet-tervezeteket megismerjek,

b) veleményüket kialakíthassák es

c)kralakítottrrélemenyÚketazerrebrztosítottcsatornánkeresztÜleljuttassák
a 1ogszabály előkeszítójéhez,,ralamint a dóntéshozóf,oz,

(2) A társadalmr egyeztetés során az abban részt vel ók kölcsönösen

egyuttműkódnek,

t Eaiazot
L l UJg!",

Általános rendelkezések

ll Fete:et

Res;Ietes rerdelke:=se(

? A r-endeleI-alkotas ier,/e-ese

2 § it )A Kep,lrse|ó-iestulet renceler-aikotasanat" lnere:el a határozattal ;'negállaPilott

féleves irrunkater\/ iarialrnaz-a,

(2)A.JegyzóakÖzseshonlap.jáne:eie.iesrnunkater..r:lfogadasatko'retÓenhárom
mL .]Kanac";";_;";" ai.=","=r, ,, acctt idoSZakra ,lonatkczo rendelet_

tenle:etekcimer.a;zacaiyozasce|tat35aíenoeiet-ienrezetkozzetetelének
,/arnaic liópcnttat, ,i {cz:eleit :álekcztaio egy 3\/lg nem ta,loiíthato el a

n on iac rcl



3.§ (1)

3. A társadalmi egyezietésre vonatkozó közös rendelkezések

egyeztetésre kell bocsátani a 4, §-ban

- minden önkormányzati rendelet-tervezetet

(?) A Képviselő-testület a iervezet

határozattal dönt, A véleményezési

közzélételét, elren delő határozatban

társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

határidőt a képviselő-testület a tervezet

állapítja meg, amely nem lehet rövidebb

'l0 munkanapnál,

(3)Haarendelet-tervezetazalaprendeletlegalábbkétszakaszának
módosításárairányul,amódosítanikívántrendelethatályosszövegének
egységesszerkezetbenvalóhozzáférésétisbiztosítanikell.

4.§ Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani,

a)aköltségvetésről,aköltségvetésvé9rehajtásárólszólórendelettervezetét,
b) fizetési kötelezettségekról szóló rendelet tervezetét,

c)annakarendeletnekatervezetét,amelynekesetébenarendelet
megalkotásáramagasabbszintűjogszabályhatáridőthatározmeg,ésa
társadalmiegyeztetéslefolytatásamellettahatáridőbetartásanem
biztosítható vagy

d)annakarendeletnekatervezetét,amelyneksÜrgőselfogadásához
kiemelkedó közérdek fűződik,

5.§Atársadalmiegyeztetésrebocsátásért,abeérkezettvélemények
feldolgozásáért a jegyző felelős,

4. A társadalmi egyeztetés formái

6,§ A társadalmi egyeztetés történhet

a) az önko rmányzalhonlapján megadott elektronikus elérhetőségen keresztül,

:] :';:il:a:H vagy a rendelet-tervezet előkészítéséért felelős jegYző álta|

összehívott személyes e9yezietésen,

5. Honlapon keresztül történő egyeztetés

7'§(l)AhonlaponkeresztÜltörténóegyeztetésmindeneseibenkötelezó.

Társadalmi
kivételével
indokolását.

meghatározottak
és a tervezei



(2) A honlapon a rendelet-tervezetet,

feltételek esetén a módosítani

szerkezetben kell közzétenni,

(3) A tervezettel együtt annak indokolását,

kell tenni a honlapon.

(4) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül beérkezett

véleményekre visszaigazolást kell küldeni, ki kell nyomtatni, és az iratkezelési

szabályzatnak megfele|ően kell kezelni,

(5) A névtelenül érkezett véleményeket nem kell figyelembe vennt,

valamint a 3§ (3) bekezdésében foglalt

kívánt rendelet szövegét egysé9es

valamint a hatástanulmányt is közzé

6, postai úton küldött véleményekre vonatkozó rendelkezések

A postai úton érkezett véleményeket érkeztetni és iktatni kell,

A postai úton érkezett véleményeket a honlapon keresztül érkezett

véleményekkel azonos módon kell kezelni,

A névtelenül küldött véleményeket nem kell figyelembe venni.

8 §. (1)

(2)

(3)

9, § A rendelet-te rvezethez beérkezett véleményeket a tervezetet tárgyaló

önkormányzati bizottság és a képviselő_testület tagjai részére hozzáférhetővé

kell tenni,

1O§Ahonlaponarendelethatályba|épésétkövetóen60naponkeresztÜlbiztosítani
kell,hogyarendelethatályosulásávalkapcso|atbanészrevételt,illetveannak
módosítására javaslatot tehessenek,

7, Adatkezelés

11,§(l)Arendeletelőkészítőjevezetiatervezetetvéleményezőklistáját'A
véleményező nevét, elektronikus levé|címét, postai küldemény esetén

nevét és lakcímét tartja nyilván,

(2) A véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a tervezet

közzétételével egyidejűleg felhívást kell közzétenni a honlapon,

(3) A véleménye zők adatait a rendelet előkészítője a véleménnyel érintett

rendelet hatálybalépését követő egy évig kezelt,

8, Közvetlen egyeztetés

12.§ A polgármester vagy a 1egyző a rendelet-tervezetek személyes véleményezését

elrendelőképviselő-testületidöntésvégrehajtására
a) az önko rmányzati bizottságokkal,
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v.

b) a bejegyzeti civii szervezeiekket,

ct az egr"háza]Kkal,

d ) a kisebbsegi onkorman,vza,i-okxal,

e) a költsegu;"=i szervek, intézmények vezetöivel vagy

í; a ielenul==,n *,lX"dó erdekképviseleii szervel<kei

(2) A ,.,:Zpe;]:_i,f;;,il;;::T;ffi::iyeztetest 
e]rela;io lratározaiában ha\ározza

meg, hog,v az (1) bekezdesb"n let=oronar, kózúl az aaot3, renceiei_te|:j>l?i

,., 

lí*l;*:*1"J;;;,,* §;,á :?1;- ;n:';..:.en íoglaltakon kívüi más

szerl,élyekei.szerveze.reketisbevonhatarendelei-tervezervéleményezésével
kapcsciaios r-észvételbe, )sszehívó a ,tárgya|ás e|öil

(.i) A szernelr/es reszvetet összehÍvása esetén u' 
',

IeEalábba*upputeiőbbeúesíii....,n.-n.keiatalálkozÓidÓpontlárÓ't
(5) A szeriruiv.= uliurtu,"=rol a ri.ldelet e!őkészíiáséri íelelős szeméiy összefoglaiói

k,eszít. anre;yei a döniésh".ókk;;;*.n_*, 
keii, Az összsíogiaió iariairnazza

rlaIamenn_y; iárgyaio íel velemenyet,

III. Fejezet

zárő rendelkezések

9. Hatályba lépés

13.§ (1) Ez a rendelet2011.november 18-an Iéphatályba.
v
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