Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012.(VIII.28.) rendelete
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1)

(2)
(3)

Szigetszentmárton Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) nyilvános
működésének megerősítése, a helyi lakosság bevonása érdekében biztosítja az
önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését (a továbbiakban:
társadalmi egyeztetés).
A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a vélemények a lehető legszélesebb
körben megjelenhessenek a döntéshozatal folyamán.
A rendelet hatálya az önkormányzati rendelet tervezetének és indokolásának (a
továbbiakban együtt: tervezet) – a Szigetszentmártonban állandó vagy ideiglenes
lakóhellyel rendelkező természetes személyek, a Szigetszentmártonban működő jogi
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervek, szervezetek
bevonásával történő – társadalmi egyeztetésére terjed ki.
A társadalmi egyeztetés szabályai
2. §

(1)
(2)

A (2) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az
önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok
meghatározására alkotott,
b) a költségvetésről, annak végrehajtásáról szóló,
c) a helyi adókról szóló,
d) a fizetési kötelezettséget megállapító,
e) az önkormányzat vagyonáról rendelkező,
f) az a)-e) pontokban foglalt rendeleteket módosító,
g) az önkormányzat szervei, intézményei, társulása szervezeti és működési
szabályairól szóló,
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 Szabályzata alapján sürgősségi indítvány, rendkívüli
testületi ülés vagy a települési képviselő önálló előterjesztése keretében benyújtott,
j) a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről, egyéb juttatásairól szóló,
k) a köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzése és juttatásai
szabályait meghatározó rendelet tervezetét.

3. §
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet legkésőbb az azt tárgyaló képviselőtestületi ülést megelőző huszonötödik nap 16:00 órájáig az önkormányzat hivatalos
honlapján, a www.szigetszentmarton.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) kerül
megjelenítésre.
Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek a honlapon megjelölt
elektronikus levélcímre küldött elektronikus levéllel, vagy az önkormányzat
jegyzőjének címzett (2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10.) levélben nyilváníthatnak
véleményt a tervezetről, legkésőbb a tervezetet tárgyaló képviselő-testületi ülést
megelőző tizedik nap 16:00 órájáig beérkezőleg.
A névtelenül beérkezett, az elkésett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet témájához
nyilvánvalóan nem kapcsolódó véleményeket nem lehet figyelembe venni.
A beérkezett és figyelembe vehető, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak alapján
figyelem- be nem vehető véleményeket a tervezet képviselő-testületi tárgyalását követő
fél évig meg kell őrizni, ezt követően a vélemények, a véleményadó neve és
elektronikus levélcíme, egyéb általa megadott adatai törlendők és megsemmisítendők.
Az (1) bekezdésben foglalt honlapon történő közzététel szabályai irányadók a 2. § (2)
bekezdésében felsorolt kivételekre azzal, hogy azokhoz vélemény nem nyilvánítható,
vonatkozásukban társadalmi egyeztetés nem folytatható le.
4. §

(1)

(2)

A beérkezett figyelembe vehető véleményekről a tervezet előterjesztője a tervezetet
tárgyaló képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A beérkezett és figyelembe vehető
véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot tehet Képviselő-testület felé a
vélemények lényegi elemeinek tervezetbe történő beépítésére, a tervezetnek a
vélemények többségének megfelelő módosítására.
Az előterjesztőt a beérkezett figyelembe vehető vélemények vonatkozásában egyedi
válaszadási kötelezettség nem terheli.
5. §

(1)

(2)

Az önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét, esetlegesen általa
megadott egyéb adatait, valamint elektronikus levélcímét kizárólag e rendelet
végrehajtása érdekében kezelheti.
A véleményező adatai kezeléséhez történő hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt
adatkezeléshez a véleménye elküldésével megadottnak kell tekinteni. A társadalmi
egyeztetésben történő részvétellel történő, az adatkezeléshez hozzájárulás
megadottságának tényére és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a
véleményező figyelmét a véleményadás előtt, a honlapon megfelelően fel kell hívni.
6. §

A tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáért, a társadalmi egyeztetés lefolytatásáért, a
beérkező vélemények feldolgozásáért és az előterjesztő részére történő átadásáért a jegyző a
felelős.

Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetszentmárton, 2012. augusztus 17.

Lerner Henrik
polgármester

Gécs Józsefné
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került, folyamatos megtekintését biztosítom.
Szigetszentmárton, 2012. augusztus 28.
Gécs Józsefné
jegyző

