Vértesszőlős Község Önkormányzata képviselő–testületének
13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alkotmány 44/A.
§ (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a
103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében
való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. § (1) A 7 §-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet
társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes és jogi
személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban
együtt: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan
véleményt nyilváníthatnak.
(2) A társadalmi egyeztetés formái:
a) az önkormányzat címére eljuttatott írásos véleményezés (a továbbiakban:
általános véleményezés)
b) természetes személyek meghatározott csoportjának, jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen véleményezése
c) lakossági fórum keretében biztosított véleményezés.
2. § Az 1. § (2) a) pontjában meghatározott általános véleményezés keretében a
rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján kell
kifüggeszteni úgy, hogy a véleménynyilvánításra legalább 7 naptári nap álljon
rendelkezésre. A véleményeket az Önkormányzat címére, írásban kell eljuttatni.
3. § (1) Az 1. § (2) b) pontjában meghatározott véleménynyilvánításra a
képviselő-testület kezdeményezése alapján kerül sor, amennyiben a rendelettervezet a vélemény-nyilvánítók egy meghatározott csoportját érinti. A döntést a
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozattal hozza meg.
(2) Az 1. § (2) c) pontjában meghatározott véleménynyilvánítási forma
szükségességéről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott
határozattal dönt.
4. § (1) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezetek általános
véleményezésre (1. § (2) a) pont) bocsátása - a 7. §-ban meghatározott
kivételekkel - minden esetben kötelező.
(2) A rendelet-tervezet előterjesztője a határidőre beérkezett véleményeket
összesíti és a rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg ismerteti képviselőtestülettel.
5. § A társadalmi egyeztetés keretében nem kell figyelembe venni azt a
véleményt, mely:
a) név nélküli,
b) sérti a közerkölcsöt, vagy más becsületét, jó hírnevét,
c) nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

6. § Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az önkormányzat költségvetéséről, annak végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat vagyonáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról,
e) a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, illetve azokat
módosító rendelet-tervezetet,
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához fontos természetvédelmi,
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekek fűződnek,
g) azt a rendelet-tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek
fűződik, vagy a késedelem miatt az önkormányzatot vagyoni hátrány érné.
7. § Ez a rendelet 2011. szeptember 10-én lép hatályba.
Vértesszőlős, 2011. szeptember 8.
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polgármester
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