BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2011.(IX.14.) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ – testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 103/B.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1)
bekezdés a.) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a helyi rendeletek elõkészítésében
való társadalmi részvételrõl az alábbiakat rendeli el:
Alapelvek
1. §
(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a
véleményeknek a lehetõ legszélesebb köre jelenjen meg.
(2) Az önkormányzati rendeletek elõkészítése során biztosítani kell az egyeztetések
átláthatóságát, azok minél teljesebb körû nyilvánosságát.
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevõk kölcsönösen együttmûködve kötelesek
eljárni.
A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok
2. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és
indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).
(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelõzõen a jegyzõ döntése alapján
társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésrõl, annak módosításáról,
b) helyi adóról, annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit.
(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés az
önkormányzat különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy
örökségvédelmi érdekeit veszélyeztetné.
(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha
annak sürgõs elfogadásához kiemelkedõ közérdek fûzõdik.
(6) Kiemelkedõ közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az
önkormányzatot jelentõs anyagi hátrány érné.
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3. §
(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények
feldolgozásáért az önkormányzati rendelet elõkészítéséért a jegyzõ tartozik felelõsséggel.
.
A társadalmi egyeztetés formái
4. §
(1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan
megfelelõ idõ álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények
kifejtéséhez, továbbá a jogszabály elõkészítõjének arra, hogy a beérkezett véleményeket,
javaslatokat érdemben mérlegelhesse.
(2) A társadalmi egyeztetés formája – technikai feltételek hiányára tekintettel - a közvetlen
egyeztetés.
(3) A rendeltervezet szövegét a jegyzõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-tábláján a rendelet
elfogadására tervezett testületi ülést megeleõzõen legalább 8 napra kifüggeszti és az írásban
megtett véleményekrõl valamint a kifüggesztést követõ 10. napon ( amennyiben ez
munkaszüneti nap akkor az azt követõ napon) személyes részvétellel történõ egyeztetésen
elhagzottakról összefoglalót készít.
Általános egyeztetés
5. §
(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden esetben kötelezõ.
(2) A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott
elõzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.
(3) E rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a társadalmi egyezetésre nem bocsátott tervezeteket
is közzé kell tenni
6. §
(1) A jogszabály elõkészítéséért felelõs személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és
azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált
összefoglalót készít. A jogszabály elõkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási
kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendõ összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel
együtt kell a képviselõ – testület elé terjeszteni, ezzel egy idõpontban kell közzétenni.
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Záró rendelkezés
7.§

E rendelet 2011. október 1. napjával lép hatályba.
Borsodnádasd, 2011. szeptember 13.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
Jegyzõ

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. Törvény 16. § (2) bekezdése
alapján kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2011. szeptember 14.
Burkovics Róbert
jegyzõ
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