
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2012. (WII. 14.) önkorm ányzati rendelete

az önkorm ányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szőlő I99O.
évi LXV. törvény 103/B. $-ában kapoff felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cik'k
(1) bekezdés a) pondábanmeghatározottfeladatkörében eljárvaa következőket iendeli el:

Bev ezető rendelkezések

1.S

(1) Szigetbecse Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) nyilvános
működésének megerősítése' a helyi lakosság bevonása érdekében biztosítja az
önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi véleményezesét (a továbbiakban:
társadalmi egyeztetés).

(2) A társadalmi egyeúetés során biáosítani kell, hogy a vélemények a lehető legszélesebb
körben me gj elenhes senek a döntéshozatal fo lyamán.

(3) A rendelet hatá|ya az önkormanyzati rendelet tervezetének és indokolásának
Szigetbecsén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező természetes személyek, a
Szigetbecsén működő jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nemli
szervek, szervezetek bevoniásával történő _ társadalmi egyeztetésre terjed ki.

A társadalmi egyeztetés szabályai

2.S

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az
önkormányzati rendelet tew ezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: terv ezet).

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

a) a törvény felhatalmazása alapján' annak végrehajtása körében arész|etszabá1yok
me ghatár o ziís ára al kotott,
a költségvetésről, annak végrehajtás áről szőlő,
ahelyi adókról szőlő'
a fizetési kötelezettséget megállapító,
az önkormá ny zat v agy onáról rende lkező,
az a)-e) pontokban foglalt rendeleteket módosító,
az önkormányzat szervei, intézményei, társulása szervezeti és működési
szabáLyairól szőlő,

h) az önkormányzati rendeletet csak a magasabb szintű jogszabály módosulása miatt
- csak az ahhoz szükséges rendelkezéseket tartalmazó _ módosító,

i) aZ önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alap1án sürgősségi indíwány,
rendkívüli testületi ülés, vagy a települési képviselő önálló előterjesztése
keretében benyújtott,

b)
c)
d)
e)
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j) a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tisáeletdíjáról,
költsé gtérítéséről, e gy éb j uttatás airó l szőlő,

k) a köÍisztviselői és klzalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzése és
j uttatásai szabály ait me ghatár oző

rendelet tervezetét'
3.$

(l) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet legkésőbb az aú. tfugya|ő képviselő-testületi
ülést megelőző ltuszonötödik nap l6.00 őrájáig az önkormányzathivatalos honlapján, a
www.szigetbecse.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) kerül megjelenítésre, továbbá
ezen időpontig a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifiiggesÍésre kerül a tervezet
hivatalban történő személyes megismerésének a lehetősége is.

(2) Az 1. $ (3) bekezdésében meghatározott személyek és szewezetek a honlapon megjelölt
elektronikuslevélcímre@küIdöttelektronikuslevéllel,vagyaz
önkormányzat jegyzÍ|jébez címzett (232l Szigetbecse' Petőfi S. u. 34) levélben
nyilvaníthatnak véleményt a tervezetről, legkésőbb a tentezetet tárgyalő képviselő-
testületi ülést megelőző tizedik nap 16.00 őrájáigbeérkezőleg.

(3) A névtelenül beérkezett, az elkésett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet témájál'rcz
nyilvánvalóan nem kapcsolódó véleményeket nem lehet figyelembe venni.

(4) A beérkezett és figyelembe vehető, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak alapján
figyelembe nem vehető véleményeket a tervezet képviselő-testiileti tárgyalását ktivető fél
évig meg kell őrizni, eá követően a vélemények, a véleményadó neve és elektron'ikus
l evélcíme, egyéb á|tala me gadott adatai törlendők és me gsemmi sítendők

(5) Az (l) bekezdésben foglalt weboldalon történő kozzététe| szabályai irányadók a2. $ (2)
bekezdésben felsorolt kivételekre azzal' hogy azokhoz vélemény nem nyilvánítható,
vonatkozásukban társadalmi egyeztetés nem folytatható le.

4.S

(l) A beérkezett ftgyelembe vehető véleményekről a tervezet e|őkészítője a tervezetet
tárgyalő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A beérkezett és figyelembe vehető
véleményeket mérlegelve az előterjesaő javaslatot tehet a Képviselő-testület felé a
vélemények lényegi elemeinek tervezetbe történő beépítésére, atewezetnek a vélemények
többségének megfelelő módosítására.

(2) Az előterjesztőt a beérkezett ftgyelembe vehető vélemények vonatkozásában egyedi
válaszadási kötelezettség nem terheli.

s.s

(1) Az önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményezó nevét, esetlegesen általa
megadott egyéb adatait, valamint elektronikus levélcímét kizárőlag e rendelet
végrehajtása érdekében kezelheti.

(2) A véleményező adatai keze|éséhez történő hozzájárulást az (l) bekezdésben foglalt
adatkezeléshez a véleménye megküldésével megadottnak kell tekinteni. A társadalmi
egyeáetésben történő részvétellel történő, az adatkezeléshez hozzájáru|ást
megadottságának tényére és a véleményezó adatait érintő adatkezelés szabályaira a
véleményező figyelmét a véleményadás előtt, a honlapon megfelelően fel kell hívni.



A tervezetek társadalmi
a beérkezo vélemények
jegyző a felelős.

aJ

6.$

e gy eztetésre bo c s átás á ért, a tár s ad,almi e gy e ztetés l efolyt at ás áért,
feldolgozásáért és az előterjes zt'ő részére történő atáaasaert a

Zárő rendelkezések

7.$

Ezarendelet a kihírdetését követő napon téphatá|yba.

SzÍgetbecse, 2012. augusztus 13.
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Katona Éva

jegyző

Kihirdetési áradék:

*:'^1i:]:1}ihjrdetve 
2012. augusztus 14. napjánSzigetbecse Község Polgármesteri Hivatalrínakbirdetőtábláján.
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Katona Éva

jegyző
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ELDZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotósról szóló 20]0. évi CXXX. törvény 17. s-a alapjón)

az önkornuÍnyzati rendeletek előkészítésében való túrsadulmí részvételrőI szőIó
ii n k o r md ny zat i r e n d el et-t erv ezet It ez

A terv ezett j o gszab ály v árható kö vetk ezmény ei, kü l ön ö s en :

I. Társadalmi-, gazdasági- és költségvetési hatásai: Az önkormányzati
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szőlő
önkormányzati rendelet-tewezet a rendeletek előkészítése során
alkalmazandó társadalmi egyeúetés keretszabályait határozza ffieg,

ezzelkívánja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a lehető legtöbb
vélemény megismerésével és mérlegelésével a döntéshoző Képviselő-
testület megalapozott rendeletet alkothasson a közfeladatok
hatékony abb ellátását is szolgáIv a.

A tervezet költségvetési többletforrást nem igényel, a feIadatot az
ö nko rm ány zati rcndel etek e 1 őké szítőj e több 1 etfe 1 a d atként látj a eI.

II. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek
környezeti és egés zségi következményei nincsenek.

ilI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tewezet
adminisztratív terhet keletkeztet, mivel a beérkezett véleményeket
érkeztetni és iktatni kell, valamint nyilván kell tartani a véleményezők
nevét, elektronikus levélcímét, és az eset\egesen általa megadott egyéb
adataít. A Képviselő-testület tagait tájékoztatni kell a beérkezett
véleményekről.

IV. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várhatő következményei: A rendelet-tervezet megalkotásának
e|maradása esetén nem valósulna meg a lakosság széles rétegeinek
vélemény ezési lehetőség e az önkormányzati rendeletek előkészítése
során. Nem lenne biztosított a jogi szabáIyozás sokoldalú
megalapozása, ernek következtében a rendeletek minőségének és

vé grehaj th atő ságának j avítás a.

v. Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi és

pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az uj rendelet

aIkalmazása a jelenlegi szabáIyozáshoz képest többlet személyi,
szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
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Szigetbec se, 2012. augusztus 13.


