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Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2012.(II./14.) számú rendelete 

 

Az önkormányzat rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 

 

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 103/B §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja.  

 

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok 

1.§ 

(1) Az e rendeletben meghatározott módon természetes személyek, valamint nem állami és 

nem önkormányzati szervek, szervezetek részt vesznek Gyöngyöshalász községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotni tervezett rendeletek (a továbbiakban: 

rendelet tervezet) a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével- előkészítésében. 

 

(2) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a törvény felhatalmazása alapján, annak 

végrehajtására alkotott tervezetek. 

 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

a) költségevetésről szóló rendelet-tervezetet, 

b) helyi adókról szóló rendelet-tervezetet, 

c) költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, 

d) önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról rendelet-tervezetet, 

e) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, 

f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 

jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéséket tartalmaz. 

 

(4) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, melynek bekövetkezése esetén az 

önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 

 

(5) A véleményezésre jogosultak körét érintő rendelet tervezettel kapcsolatos vélemények 

megismerése érdekében a képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet. 

 

A társadalmi egyeztetés formái 

2. § 

A társadalmi egyeztetés formái különösen, következők: 

a) az önkormányzat hivatalos honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított 

véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés), és 

b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a 

továbbiakban: közvetlen egyeztetés) 

 

3.§ 

Általános egyeztetés 

(1) Gyöngyöshalász községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét és 

megalkotásának okát az előterjesztő: 

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján a véleményezésre kialakított oldalon közzéteszi. 
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(2) A honlapon megadott elérhetőségen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a tervezetről. 

Véleményeket kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek. 

 

(3) A tervezetet úgy kell közzétenni az önkormányzat honlapján, hogy a rendelet tervezet 

céljához és hatálybalépéséhez igazodóan, megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi 

megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előterjesztőjének arra, hogy 

a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse. 

 

(3) A véleményezési határidő minimum 15 nap. 

 

(4) A jogszabály előterjesztője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az 

elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít. 

 

(5) Az önkormányzat honlapján keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati 

rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, valamint a jogszabály módosítására 

vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse. 

 

4.§. 

Közvetlen egyeztetés 

(1) Az önkormányzati rendelet előkészítésében felelős személy-azon szervezetekkel, amelyek 

az adott jogterület szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg 

a településen, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek - közvetlen 

egyeztetést folytathat le. 

 

(2) Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni az alábbi tárgyköröket szabályozó önkormányzati 

rendelet tervezetek esetében: 

a) helyi építési szabályzat; 

b) szociális ellátásokról szóló rendelet. 

5.§ 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöshalász község 

Jegyzője gondoskodik. 

 

Gyöngyöshalász, 2012. január 31. 

 

 

                        Szabó Ferenc                                            dr. Simon Petra 

                        polgármester                                                     jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. február 14. napján 

 

   Dr. Simon Petra  

          jegyző 

 


