
EL TERJESZTÉSŐ

Nagybörzsöny   község  Önkormányzata  Képvisel -testületének ő

2012. november     i     nyilvános ülésére.
 

Tárgy: A helyi rendeletek el készítésében való társadalmi részvételr l rendelet tervezető ő

El adó:ő     Antal Gyuláné  polgármester 

El terjesztést el készítette. ő ő Csákiné Varga Gyöngyi helyettesít  jegyző ő



El zetes hatásvizsgálatő

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:   Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képvisel  – testületének  …./2012. (….)ő  
önkormányzati  rendelete  a  helyi  rendeletek  el készítésében  való  társadalmiő  
részvételr lő

Társadalmi-gazdasági hatása: A  rendelet  a  településen  él k  számára  széles  körben  biztosítja  az  önkormányzatő  
tervezett  intézkedéseinek  megismerését.  A  helyi  szabályoknak  a  helyi  viszonyokat 
jobban  tükröz  tartalomban  készülhetnek  el.  A  lakosság  jogkövet  magatartásáraő ő  
várhatóan pozitív hatással lesz.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás, abban az esetben ha az el terjesztés szerinti tartalommal fogadja elő  
a képvisel  – testület, nem mutatható ki.ő

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása:  A  rendelet  hatályba  lépésével  a  helyi 
önkormányzati rendeletek el készítésének ideje növekedni fog.ő

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályok el készítésében való társadalmi részvételr l megalkotta a 2010. éviő ő  
CXXXI.  törvény,  mely  az  önkormányzatok  e  tárgykörben  helyi  rendelet 
megalkotásra kötelezte.

A  rendelet  megalkotása  elmaradása  esetén  várható  következmények:  mulasztásban  megnyilvánuló  törvénysértés  miatt 
törvényességi észrevétel 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

I n d o k o l á s

Az Országgy lés a jogszabályok el készítésében való társadalmi részvételr l megalkotta a 2010. évi CXXXI. törvényt. Aű ő ő  
fenti  jogszabály  a  helyi  önkormányzatok  által  kibocsátott  rendeletek  tekintetében,  tiszteletben  tartva  az  önkormányzatok 
autonómiáját, nem rendelkezik az el készítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szólóő  
1990. évi LXV. törvényt a 103/B. §-al kib víti, mely szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk aő  
helyi jogszabályok el készítése során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályait.  ő

A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem el : ő

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó eljárás alá nem tartozó eseteket a tervezet 2.§-a tartalmazza. a költségvetést érint  illetveő  
arra jelent s kihatást gyakorló tervezetekre nem vonatkozik az egyeztetés (2. – 3.§) ő



Az általános egyeztetést a település honlapján keresztül lehetne a megvalósítani

Nagybörzsöny község  Önkormányzata 

7/2012.( XI.28. ) önkormányzati

r e n d e l e t e

a helyi rendeletek el készítésében való társadalmi részvételr lő ő



Nagybörzsöny község  Önkormányzata 

7/2012.(XI.28.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a helyi rendeletek el készítésében való társadalmi részvételr lő ő

Nagybörzsöny  község  Önkormányzatának Képvisel  – testülete a helyi önkormányzatokról szóló  1990.  évi LXV. törvényő  
103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a  helyi rendeletek el készítésében való társadalmi részvételr l   a következ kető ő ő  
rendeli el:

1. §

(1) E rendelet szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani  Nagybörzsöny község Önkormányzati  Képvisel  – testületeő  
által  megalkotandó  helyi  önkormányzati  rendelet-  tervezetet,  melynek  keretében   az  állampolgárok,  a  nem  állami  és  nem 
önkormányzati szervek, szervezetek ( továbbiakban:  véleményezésre jogosultak )   a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt 
nyilváníthatnak.  

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) a költségvetésr l, annak módosításáról,ő
b) helyi adóról, annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) önkormányzat vagyonáról, 
e) önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatáról,ű
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szint  jogszabály módosítása miattű  
szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g) a hivatal köztisztvisel inek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit.ő

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürg s elfogadásához kiemelkedő ő 
közérdek f z dik.ű ő

(4) Kiemelked  közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelent s anyagi hátrány érné.ő ő

2. §

(1 )A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján  kell  közzétenni. 
A véleményeket a honalapon megadott elektronikus levélcímre vagy írásban a körjegyz  részére lehet elküldeni. Nem vehető ő 
figyelembe a névtelenül érkezett vélemény.

( 2) A közzétett tervezeteket a közzétételt l számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.ő



(3) A  rendelet-tervezetet  úgy  kell  közzétenni,  hogy  a  tervezet  céljához  és  hatálybalépéséhez  igazodóan  a  véleményezésre 
jogosultaknak    megfelel  id  álljon  rendelkezésre  a  tervezet  érdemi  megítéléséhez  és  a  vélemények  kifejtéséhez,  továbbá  aő ő  
jogszabály el készít jének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.ő ő

(4) A véleményezési határid  legalább 5 nap. ő

(5)  A  véleményez  adatainak  kezeléséhez  szükséges  hozzájárulást  a  személyes  adatok  védelmér l  és  a  körérdek   adatokő ő ű  
nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre a véleményez  figyelmét aő  
vélemény-nyilvánítás el tt fel kell hívni.ő

(6) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati 
rendelet el készítéséért a körjegyz  felel s. A körjegyz  a beérkezett véleményekr l összefoglalót készít, melyet a rendelet-ő ő ő ő ő
tervezettel együtt a Képvisel -testület elé terjeszt.ő

3. §.

Záró rendelkezés

E rendelet  kihirdetés napját követ  nap lép hatályba.  ő

Nagybörzsöny,  2012. november 28.

              Antal Gyuláné         Csákiné Varga Gyöngyi
polgármester             helyettesít  jegyző ő

A rendeletet kihirdettem: 2012. november  28.

Csákiné Varga Gyöngyi 
   helyettesít  jegyz  ő ő
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