Acsa község önkormányzat képviselő-testületének
17/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Acsa község önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseivel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a képviselő-testület által megalkotandó önkormányzati rendeletek természetes személyek, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő
véleményezésére terjed ki (a továbbiakban: társadalmi egyeztetés).
Alapelvek
2. §
Acsa község Önkormányzata a nyilvános működés erősítése, a település lakosainak bevonása és a társadalmi bizalom szintjének erősítése érdekében biztosítja a rendelet tervezetek
társadalmi egyeztetését.
A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok
3. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indoklását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról,
b) helyi adókról, annak módosításáról,
c) fizetési kötelezettségekről,
d) szervezeti és működési szabályzatról,
e) az önkormányzati tulajdonról és vagyongazdálkodásról,
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet, ha az csak a magasabb
szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g) azon rendelet tervezeteket, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek
fűződik,
h) azt a rendelet tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak,
i) azt a rendelet tervezetet, amelynek egyeztetése a község különösen fontos természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
(3) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
4. §
A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, a véleményezés lefolytatásáért a jegyző a felelős.
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A társadalmi egyeztetés formái
5. §
A társadalmi egyeztetés formái a következők:
a) az önkormányzat hivatalos honlapján és postai küldemény útján keresztül biztosított
véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés),
b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő véleményezés (a továbbiakban:
közvetlen egyeztetés).
Általános egyeztetés
6. §
(1) Az előterjesztő a rendelet tervezetét
a) a Hivatal hirdetőtábláján,
b) az önkormányzat hivatalos honlapján
közzéteszi.
(2) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy annak céljához és hatályba lépéséhez igazodóan
megfelelő idő álljon rendelkezésre a vélemények kifejtéséhez, a beérkezett vélemények,
javaslatok mérlegeléséhez, összegzéséhez.
(3) A véleményezési határidő a felhívás közzétételétől számított 10 nap.
(4) Postán feladott vélemények esetén az utolsó nap a postai feladás napja a (3) bekezdésben
megjelölt időpont.
7. §
(1) A tervezetről
a) postai küldemény útján, vagy
b) elektronikus levélben
bárki véleményt nyilváníthat.
(2) A névtelenül beérkezett véleményeket, az elkésett véleményeket, vagy amelyek nem
kapcsolódnak a tervezethez, nem kell figyelembe venni.
(3) A beérkezett véleményeket a Hivatal az irattározásra érvényes szabályok szerint kezeli.
8. §
A jogszabály előkészítéséért felelős személy a beérkezett véleményeket és azokról, valamint
az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít. Az összefoglalót az előterjesztő a tervezettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé és a honlapon
közzéteszi.
9. §
(1) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre a véleményező figyelmét a vélemény nyilvánítás előtt
fel kell hívni.
(2) A véleményezésre való felhívást az 1. melléklet tartalmazza.
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Közvetlen egyeztetés
10. §
(1) Az önkormányzati rendelet előkészítéséért felelős személy azon szervezetekkel, amelyek a településen az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi
érdeket jelenítenek meg, közvetlen egyeztetést folytathat le.
(2) Az egyeztetés során a Hivatal küldi meg az érintett szervezeteknek a rendelet tervezetet.
(3) A véleményezési határidő a megküldéstől számított 10 nap.
(4) Az eljárás a továbbiakban megegyezik a 7. §-ban leírtakkal.
Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

Acsa, 2012. augusztus 27.

Szekeres Rezső
polgármester

Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző

Kihirdetési záradék.
A rendelet 2012. szeptember 10-én kihirdetésre került.

Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző

1. melléklet a 17/2012.(IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„Acsa község Önkormányzata képviselő-testülete véleményezésre bocsátja a
…………tervezetét.
A ……………tervezete Acsa község Önkormányzata képviselő-testületének 17/2012. (IX.
10.) önkormányzati rendelete alapján 10 napig véleményezhető.
A tervezet elérhető és letölthető a www.acsa.hu honlapról. Az Önkormányzat címére küldött postai küldemény és elektronikus levél útján bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi
egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről.
A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben foglalt vélelem szerint, az e rendelet alapján történő adatkezelésre vonatkozóan megadottnak kell tekinteni.

Acsa, ………………………..

………………………….. jegyző

