Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 103/B.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a
vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

2.§ (1) A rendelettervezeteket a (2) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre
kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem
önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a
rendelettervezettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat
honlapján az erre kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) fizetési kötelezettségről
b) helyi adókról, annak módosításáról
c) állami, önkormányzati támogatásokról
d) költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról
e) a szervezeti és működési szabályzatról
f) a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról
g) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz
h) azon rendelet-tervezetekről, melyek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek
fűződik
szóló rendelet tervezeteket.

3.§ (1) A rendelettervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a
véleményezésre jogosultaknak megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi
megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. A véleményezési határidő minimum 7 nap.

(2) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és email címének
kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapig történik. Az
adatok kezelése magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét,
felhasználását és törlését is.
(3) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az
adatvédelmi törvényben foglalt vélelem szerint e § (2) bekezdésében foglalt
adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezésre
jogosult adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező figyelmét fel kell hívni.
(4) A közzétett tervezetet a közzétételtől számított 6 hónapig a honlapról nem lehet
eltávolítani.

4.§ (1) A képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a
véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
(2) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet
tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

5.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án lép hatályba.

Merkatz László
polgármester

Wachtlerné Brückl Anna
jegyző

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.
Pusztavám, 2011. szeptember 1.
Wachtlerné Brückl Anna
jegyző
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