Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (XII. 15.)
rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 103/B.§-a alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §

(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése során biztosítani kell, hogy a társadalmi
egyeztetés keretében az önkormányzat közigazgatási területén a természetes és jogi személyek,
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a rendelet-tervezeteket megismerjék,

véleményüket kialakíthassák és kialakított véleményüket az erre biztosított csatornán
eljuttassák a jogszabály előkészítőjéhez, valamint a döntéshozóhoz.
(2) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
2. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – minden helyi
önkormányzati rendelet tervezetet és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló tervezetet,
b) a helyi adókról, a helyi adók végrehajtásáról és e rendeletek alapján megalkotott tervezetet,
c) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb szintű
jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a határidő
betartása nem biztosítható és
d) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
(3) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot
jelentős anyagi hátrány érné.
3. §
(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények
feldolgozásáért, az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző felelős.
(2) A Képviselő-testület határozatot hoz a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.
4. §
(1) A társadalmi egyeztetés történhet
a) az önkormányzat honlapján megadott elektronikus elérhetőségen keresztül vagy
b) postai úton

(2) A honlapon keresztül történő egyeztetés minden esetben kötelező Felsőtárkány község hivatalos
honlapján a www.felsotarkany.hu webcímen (továbbiakban: honlap)
(a) A honlapon a rendelet-tervezetet, valamint a módosítani kívánt rendelet szövegét egységes
szerkezetben kell közzétenni.
(b) A honlapon megadott elektronikus levélcímen (felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu)
keresztül beérkezett véleményekre visszaigazolást kell küldeni, ki kell nyomtatni, és az
iratkezelési szabályzatnak megfelelően kell kezelni.
(c) A civilszervezeteket elektronikus úton az Önkormányzat megkeresi, biztosítva számukra a
hozzászólás lehetőségét.
(d) A névtelenül érkezett véleményeket nem kell figyelembe venni.
(3) A postai úton érkezett véleményeket érkeztetni és iktatni kell.
(a) A postai úton érkezett véleményeket a honlapon keresztül érkezett véleményekkel azonos
módon kell kezelni.
(b) A névtelenül küldött véleményeket nem kell figyelembe venni.
(4) A honlapon a tervezet a Képviselő-testület társadalmi egyeztetésre bocsátásáról szóló határozat
meghozatalát követő munkanapon 16.00 óráig kerül megjelenítésre.
(5) A tervezethez a honlapon megadott elektronikus levélcímre megküldött levélben vagy postai úton
beérkezett levélben a képviselő-testület következő ülését megelőző 10. napon 12.00 óráig bárki
véleményt nyilváníthat.
(6) Nem lehet figyelembe venni azt a véleményt, amely jó erkölcsbe ütköző, illetve a becsület
csorbítására alkalmas kifejezést tartalmaz, amely más jó hírnevét sérti, amely nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához. A figyelembe nem vehető véleményeket beérkezésüket követően törölni
kell.
(7) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket 1 évig kell megőrizni.
(8) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot tehet a
vélemények rendelet-tervezetbe történő beépítésére. A javaslat elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezés
5.§
E rendelet a kihirdetés napját követő napon hatályba.
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