Dunabogdány Község Önkormányzata
14/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a
rendeletek elıkészítésében való társadalmi
részvétel szabályairól

lépésétıl számított hat hónapig történik. Az
adatkezelés magában foglalja az említett
adatok győjtését, tárolását, közzétételét,
felhasználását és törlését is.

Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi CXV. törvény 103/B. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

(4) A véleményezésre jogosultak széles körét
érintı
rendelettervezettel
kapcsolatos
vélemények megismerése érdekében a
polgármester lakossági fórumot szervezhet.

1. §

(1) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) az állami támogatásokról, a költségvetésrıl,
annak módosításáról,
b) a helyi adóról, annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) az önkormányzat vagyonáról,
e) a Képviselı-testület és szervei szervezeti és
mőködési szabályait meghatározó önkormányzati rendelettervezetet, valamint
f) az önkormányzati rendeletet módosító
rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb
szintő jogszabály módosítása miatt szükséges
rendelkezéseket tartalmaz,
g) a hivatal köztisztviselıinek közszolgálati
jogviszonyával
kapcsolatos
rendeletek
tervezeteit,
h) a rendelettervezetet, ha azt rendkívüli ülésen
tárgyalja a Képviselı-testület a sürgısségre
való tekintettel, vagy ha annak sürgıs
elfogadásához kiemelkedı közérdek főzıdik.

(1) A Dunabogdány Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete által megalkotandó
rendelettervezeteket – a 3. §-ban foglalt
kivétellel – társadalmi egyeztetésre kell
bocsátani,
melynek
keretében
az
állampolgárok, a helyi nem állami és nem
önkormányzati szervek, szervezetek (a
továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a
rendelet-tervezetekkel
kapcsolatosan
véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat
honlapján
a
rendelet-tervezetek
véleményezésére
kialakított
oldalon
megadott elektronikus levélcímen.
(2) Nem vehetı figyelembe az a vélemény,
amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezetek tárgyához nem illeszkedik vagy
név nélküli.
2. §
(1) A
rendelettervezeteket
úgy kell
a
véleményezésre
kialakított
oldalon
közzétenni, hogy a tervezetek céljához és
hatályba
lépéséhez
igazodóan
a
véleményezésre jogosultaknak elegendı idı
álljon rendelkezésre a tervezetek érdemi
megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez,
továbbá a jogszabály elıkészítıjének arra,
hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat
érdemben mérlegelhesse.
(2) A véleményezési idı legalább 15 nap. A
vélemények elküldésére a Képviselı-testület
ülését megelızı harmadik munkanap 16
óráig van lehetıség.
(3) A beérkezett vélemények, a véleményezésre
jogosult nevének és e-mail címének kezelése
a véleményezett rendeletek hatályba

3. §

(2) Kiemelkedı közérdek az olyan körülmény,
amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentıs anyagi hátrány érné.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a
rendelettervezet, ha az egyeztetés Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi
érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
4. §
(1) A beérkezett véleményekrıl az elıterjesztı
összefoglaló tájékoztatást ad a rendelettervezet képviselı-testületi tárgyalása során.
(2) A beérkezett véleményeket az elıterjesztı
mérlegeli és ennek alapján a rendelettervezethez módosító indítványt terjeszthet
elı.

(3) A beérkezett vélemények tekintetében az
elıterjesztıt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép
hatályba.

Dunabogdány, 2012. szeptember 10.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı

A rendeletet 2012. szeptember 13. napján
kihirdettem.

Dr. Németh József
jegyzı

