
Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2011. (IX.02.) Önkormányzati Rendelete

A Rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Aszaló  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§   (1)  Aszaló  község  Önkormányzat  a  nyilvános  működés  erősítése,  a  helyi  lakosok 
bevonása  és  a  társadalmi  bizalom  szintjének  erősítése  érdekében  biztosítja  a  rendelet-
tervezetek társadalmi véleményezését.

 (2) A társadalmi  egyeztetés az önkormányzat  honlapján erre a célra kialakított  oldalon 
megadott  e-mail  címen  keresztül  biztosított  véleményezés  (a  továbbiakban:  általános 
egyeztetés) útján, postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében történik.

(3)  A  (2)  bekezdésben  meghatározott  elérhetőségeken  keresztül  bárki  véleményt 
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről. 
A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.

(4) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő  idő  álljon rendelkezésre a tervezet 
érdemi  megvitatásához és a vélemények  kifejtéséhez,  továbbá a beérkezett  vélemények,  
javaslatok mérlegelésére. 
A véleményezésre minimum 7 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje 
nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.

(5)  Az  általános  egyeztetésre  történő  megjelentetésre  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a község honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.

(6)  A  jegyző  mérlegeli  a  beérkezett  véleményeket,  és  azokról  összefoglalót  készít.  A 
jogszabály  előkészítése  során  nem  áll  fenn  az  egyedi  válaszadási  kötelezettség.

(7)  Az  elkészített  összefoglalót  az  önkormányzati  rendelet-tervezettel  együtt  kell  a 
Képviselőtestület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. 
A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított 1 évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

2. §  Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról valamint 
az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezeteit,
b) a helyi adóról és annak módosításáról szóló rendelet-tervezeteit,



c) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról 
szóló rendelet-tervezeteit,
d)  azon tervezetet  melynek  sürgős elfogadásához kiemelkedő  közérdek főződik, 
vagy  amelynek  egyeztetésre  bocsátásából  kifolyólag  az  önkormányzatot  súlyos 
anyagi hátrány érné,
e) az önkormányzati  rendeletet módosító tervezetet,  ha az csak magasabb szintű 
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Polgármester jegyző
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