
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 

10/2011.(X.09.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl 

 

 

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 103/B.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli 

el: 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet szerinti társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet 

tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet) a (2) és (3) bekezdésben 

foglalt kivételekkel. 

(2) A helyi építési szabályzat elfogadása és annak módosítása során az épített környezet 

alakításáról és védelmérõl szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

a) a tervezetet, ha az 

aa) a költségvetésrõl, annak módosításáról, 

ab) helyi adóról, annak módosításáról vagy 

ac) a költségvetés végrehajtásáról 

szól; 

b) a tervezetet, ha az egyeztetés Szuhakálló község Önkormányzatának különösen 

fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek 

védelmét veszélyeztetné; 

c) a tervezetet, ha a társadalmi egyeztetés lefolytatásának idõigényébõl eredõ késõbbi 

elfogadása miatt az önkormányzatot vagy a rendelet tervezet szerinti személyi hatálya 

alá tartozókat anyagi hátrány érné. 

 

2.§ 

 

A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért, a beérkezett vélemények 

feldolgozásáért és a rendelet elõkészítéséért a jegyzõ felelõs. 

 

3.§ 

 

(1) A rendelet-tervezetek társadalmi véleményezésének formái: 

a) az önkormányzat közterületi hirdetõtábláin való kifüggesztéssel történõ közzététel; 

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott 

elérhetõségen keresztül történõ véleményezés (a továbbiakban: online társadalmi 

véleményezés). 

(2) A kifüggesztéssel közzétett tervezet véleményezésére 8 nap áll rendelkezésre, melybe 

a kifüggesztés napja nem számít be. 

(3) A véleményezést írásban kell megtenni. 

(4) Az online társadalmi véleményezésre az elõterjesztést tárgyaló bizottsági ülést � 

bizottsági ülés hiányában, a képviselõ-testületi ülést - megelõzõ 10 nappal a honlapon 

publikálni kell, mely az online társadalmi véleményezés kezdete. 
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(5) Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetrõl a honlapon 

megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a közzétételtõl 

számított 8. napig. 

(6) A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépését követõ 1 évig meg kell õrizni. 

 

4.§ 

 

(1) A jegyzõ mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról összefoglalót készít, melyet a 

tervezettel együtt a képviselõ-testület elé terjeszt és azzal egy idõpontban az 

önkormányzat közterületi hirdetõtábláin való kifüggesztéssel közzétesz. 

(2) A rendelet elõkészítése során nem áll fenn egyedi válaszadási kötelezettség. 

 

5.§ 

 

(1) Ez a rendelet � a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ 3. 

napon lép hatályba 

(2) A rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, 3.§ (4)-(5) és 4.§ (2) bekezdése 2012. január 1-jén 

lép hatályba. 

(3) A (2) bekezdés hatályba lépéséig, az önkormányzat hivatalos honlapján az online 

társadalmi véleményezés technikai feltételeit biztosítani kell. 

 

 

Dávid István sk.       Dr. Herczeg Tibor sk. 

polgármester        jegyzõ 

            címzetes fõjegyzõ 

 

 

- 

Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. október 9. 

 

         Dr. Herczeg Tibor sk. 

    jegyzõ 

           címzetes fõjegyzõ 
 

 


