
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. l.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) biztosítja 

a természetes személyeknek, valamint a nem állami és nem önkormányzati szerveknek, szervezeteknek 

a rendelettervezetek társadalmi véleményezését. 

(2) A rendelettervezeteket a társadalmi véleményezés keretében Hévízgyörk Község Önkormányzatának a 

www.hevizgyork.hu című hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) kell közzétenni. 

(3) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani: 

a) a fizetési kötelezettségekről szóló rendelettervezetet, 

b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat vagyonáról szóló 

rendelettervezetet, 

c) a helyi adókról szóló rendelettervezetet, 

d) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendelettervezetet, 

e) a sürgősségi indítványként előterjesztett rendelettervezetet, 

f) azt a rendelettervezetet, melynek elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, és 

g) a köztisztviselői, a közalkalmazotti és a munkavállalói jogviszonyban állók munkavégzésének és 

juttatásainak szabályairól szóló rendelettervezetet. 

 

2. § 

(1) A képviselő-testület által tárgyalandó rendelettervezetet – az 1. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 

az 1. § (2) bekezdésében meghatározott helyen a képviselő-testület ülését megelőző 10. napig közzé 

kell tenni és a rendelettervezet a képviselő-testület ülését megelőző 6. napig véleményezhető. Ezen 

időszak alatt bárki véleményt nyilváníthat elektronikus úton a honlapon megadott elektronikus 

levélcímen. A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség 

nem terheli. 

(2) A véleményező névvel vagy elektronikus levélcímmel ellátott véleménye tekintetében a véleményező 

személyes adatai kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet tárgyához nem 

illeszkedik, vagy név nélküli. A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül 

törölni kell. A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépését követő 1 évig meg kell őrizni.  

(4) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelettervezettel kapcsolatos vélemények 

megismerése érdekében lakossági fórum is szervezhető. 

(5) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot tehet a 

véleményeknek a rendelettervezetbe történő beépítésére. 

 

3. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint 

a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 

Hévízgyörk, 2012. augusztus 16. 

 

 Tóth Tibor Lukesné Csábi Ágnes 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 

2012. szeptember 5. 

 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

http://www.hevizgyork.hu/

