
Ináncs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

10/2011.(XII. 02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

 

 

Ináncs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) E rendelet szerinti társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az 

önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és 

indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet) a (2) bekezdésekben foglalt 

kivételekkel. 

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

 a.) a költségvetésről, annak módosításáról és végrehajtásáról, 

 b.) a helyi adóról és annak módosításáról, 

c.) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak 

módosításáról 

 d.) az önkormányzat vagyonáról és annak módosításáról 

      szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit. 

2.§ 

(1) A társadalmi egyeztetés céljából a tervezetet a hivatali hirdetőtáblán való 

kifüggesztéssel és az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 

(2) A módosítani kívánt hatályos rendelet szövegét a tervezett 

módosításokkal egységes szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is 

megjelölve kell közzétenni. 

3. § 

(1) A véleményeket a honlapon megadott elektronikus levélcímre lehet 

elküldeni, vagy írásban a jegyző részére. A beérkezett véleményeket és az 

azokról készített összefoglalót a képviselőtestületi előterjesztések 

anyagaival együtt kell kezelni. Nem vehető figyelembe a névtelenül 

érkezett vélemény. 



(2) A véleményezésre legalább öt munkanapot kell biztosítani. A beérkezett 

véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem áll 

fenn. 

4.§ 

A társadalmi egyeztetésre bocsátásért és a beérkezett vélemények 

feldolgozásáért a jegyző a felelős. A jegyző a beérkezett véleményekről 

összefoglalót készít, melyet a tervezettel együtt a Képviselő-testület elé terjeszt 

és közzétesz az önkormányzat honlapján és a hivatali hirdetőtáblán. 

5. § 

A rendelet 2012. január 1.-én lép hatályba. 

 

Kiss Péter                                                                Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat : / a szabályozás várható következményeinek 

felmérése / 

- társadalmi – gazdasági hatás : a településen élők számára széles körben 

biztosított az önkormányzat tervezett intézkedéseinek megismerése 

- a helyi szabályok a helyi viszonyokat jobban tükröző tartalommal 

készülhetnek el 

- a lakosság jogkövető magatartása pozitív irányban változhat 

- költségvetési hatás : nem mutatható ki 

- környezeti, egészségi hatás : nincs 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatás : a rendelet hatályba 

lépésével a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésének ideje 

növekszik 

- a rendelet megalkotásának szükségessége : a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 

törvény kötelezi az önkormányzatokat a tárgykörben helyi rendelet 

alkotására 

- a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmény : 

mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés és emiatt törvényességi 

észrevétel 

- a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek : nincsenek 

 

Indokolás : 

 Az Országgyűlés a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 

részvételről megalkotta a 2010. évi CXXXI. törvényt. A fenti jogszabály a 

helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, 

tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az 

előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt a 103/B. §-al kibővíti, 

mely szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a 

helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvétel 

szabályait.  

A fentiek alapján került sor a rendelettervezet elkészítésére. 

 

      Nagyné Halmai Katalin 

                jegyző 


