Rétság Város Önkormányzata képviselő–testületének
15./2011.(VII.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen
módosított 1/2011. (I.26.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.)
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja

1.§
A rendelet 25.§-a a következők szerint módosul:
„25.§
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a.) az előterjesztés készítőjének és a napirend előterjesztőjének nevét,
beosztását
b.) az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezését valamint az ülés és a
szavazás formájának megjelölését
c.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,
d.) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket,
azok végrehajtását
e.) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját
f.) az alternatívák indokait
g.) a határozati javaslatot, valamint a határozat végrehajtásáért felelős személy
és a határidő megjelölését
h.) rendelet alkotás esetén a rendelet-tervezetet, indoklást és hatásvizsgálatot,
valamint a társadalmi véleményezést követően a véleményekről szóló
összesítést
i.) a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését
j.) illetékes tanácsnok véleményét;
k.) a jegyző nyilatkozatát az előterjesztés törvényességéről;
l.) az érdemi döntéshez szükséges mellékleteket illetve a megkötendő
szerződések tervezetét, és a pályázati kiírások szövegét.”
2. §
A Rendelet 39/A §-al egészül ki:
„Rendeletek társadalmi egyeztetése
39/A.§.
(1.) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet
tervezetét és indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelet tervezet
koncepcióját.
(2.) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetésről és annak
módosításáról, a helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani azt a tervezetet, melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő
közérdek fűződik, vagy az egyeztetésre bocsátással az önkormányzatot súlyos
anyagi hátrány érné.
(3.) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az
egyeztetés Rétság Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi,
természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét
veszélyeztetné.”
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3. §
A Rendelet 39/B § -al egészül ki:
„A társadalmi egyeztetés formája
39./B. §
(1) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat által erre a célra kialakított
velemeny@retsag.hu email címen keresztül biztosított véleményezés (a
továbbiakban: általános egyeztetés) útján, postai úton, vagy szükség esetén
lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum keretében történő
véleményeztetésről a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről,
koncepcióról. A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.
(3) A tervezetet a város hivatalos honlapján az önkormányzat címszó alatt erre a
célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon
rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez,
továbbá a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre
minimum 15 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem
akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(4) Az általános egyeztetésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján valamint a város honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.
(5) A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett
véleményeket és azokról, összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem
áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(6) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a
képviselő–testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A
közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról
eltávolítani.”
4.§
E rendelet 2011. július 1. napjával lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SzMSz 41. § előírásai szerint gondoskodik

Rétság, 2011. június 30.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
aljegyző
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INDOKLÁS
A 2010. évi CXXXI. törvény a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek
tekintetében nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel
szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt a 103/B.
§-al kibővíti. Az Ötv. módosítás szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell
szabályozniuk a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi
részvétel szabályait. A rendelkezés 2011. július 1-jén lép hatályba. A
rendeletalkotási kötelezettségnek eleget téve javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
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