Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati (helyi) rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről a következőket rendeli el1
1. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi
önkormányzati rendelet tervezetét.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról és e rendeletek alapján megalkotott,
b) a helyi adókról, a helyi adók végrehajtásáról és e rendeletek alapján megalkotott,
c) a fizetési kötelezettségekről szóló,
d) az önkormányzat, az önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai szervezeti
működési szabályairól, és eljárási rendjeiről szóló,
e) a települési képviselők, bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről
szóló,
f) a települési képviselő önálló indítványa alapján benyújtott
g) a köztisztviselő, közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzésének és juttatásainak
szabályairól szóló
önkormányzati rendeletek tervezetét.
2. § (1) Az önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából Pátka Község
Önkormányzat honlapján, a www.patka.hu webcímen (a továbbiakban: honlap) legkésőbb a
Képviselő-testületi ülést megelőző 6. napon 16.00 óráig, valamint a Hivatalban kihelyezett
hirdetőtáblán legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző 10. nap 16:00 óráig kerül
megjelenítésre.
(2) Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a honlapon megadott elektronikus levélcímre
megküldött levélben a Képviselő-testületi ülést megelőző 2. napon 12.00 óráig bárki véleményt
nyilváníthat az igazgatas@citromail.hu levelezési címen, valamint a képviselő-testületi ülést
megelőző 3. napon 12:00 óráig a Hivatalba leadott írott levélben is.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak
sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
(4) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot
jelentős anyagi hátrány érné.
.
(5) Nem lehet figyelembe venni azt a véleményt, amely jó erkölcsbe ütköző, illetve a becsület
csorbítására alkalmas kifejezést tartalmaz, amely másnak jó hírnevét sérti, amely nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához. A figyelembe nem vehető véleményeket beérkezésüket követően
törölni kell.
(6) A beérkezett véleményeket 6 hónapig kell megőrizni.
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(7) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot tehet a
vélemények rendelet-tervezetbe történő beépítésére. A javaslat elfogadásáról a Képviselő-testület
dönt.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pátka, 2011. szeptember 28.
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