Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (XII.01.) önkormányzati
rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a.) pontjában
megjelölt feladatkörében eljárva, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről az alábbiakat rendeli el :
Alapelvek
1. §

(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a
véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg.
(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések
átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.
A társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályok
2. §
(1) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat hivatali helyiségében elhelyezett
hirdetőtábláján közzétenni és a honlapon, hogy annak céljához és hatálybalépéséhez
igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon
rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(2) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely
a) sérti a közerkölcsöt,
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához,
c) név nélkül érkezett.
(3) A névtelenül beérkezett véleményeket nem kell figyelembe venni.
(4) A jegyző a beérkezett véleményekből összefoglalót készít, melyet a rendelettervezettel
együtt megküld a Képviselő-testület tagjainak. A képviselő az összefoglaló jelentés alapján
javaslatot tehet az illetékes bizottságnak.
(5) A Képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a
véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
(6) Nem kell véleményezésre bocsátani
a) a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet,
b) a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,

d) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó
rendelet-tervezetet,
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos
rendelet-tervezetet,
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint
h) a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására törvénysértés megszüntetése
érdekében előkészített rendelet-tervezetet.
(7) Kiemelkedő közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
(8) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől számított három hónapig
nem lehet a hirdető tábláról eltávolítani.
(9) E rendelet 2011. december 1.napjával lép hatályba.
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