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A  helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
 
 

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 18. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
1. §  Az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek 
keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek 
(továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet tervezettel kapcsolatosan véleményt 
nyilváníthatnak az önkormányzat hivatalos honlapján, a rendelet-tervezet véleményezésére 
kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.  
 
2. § (1) A rendelet alkotás előkészítése során a rendelet-tervezetet a képviselő-testület ülését 
megelőző 15. napon letölthetővé és elérhetővé kell tenni az önkormányzat hivatalos 
honlapján. 
 
 
(2) A rendelet-tervezet a képviselő-testület ülését megelőző 8. nap 24 óráig véleményezhető 
az előzetesen névvel, email címmel regisztrált bármely felhasználók részéről. A regisztráció 
tényével a véleményező személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást 
megadottnak kell tekinteni. 
(3) A vélemények a regisztrációt követően a felhasználók által választott nevek alatt, 
mindenki számára látható módon jelennek meg a honlapon. 
(4) A beérkezett vélemények nem tartalmazhatnak a jó erkölcsbe ütköző, illetve becsület 
csorbítására alkalmas kifejezést és nem sérthetik senkinek a jó hírnevét. Ennek biztosítása 
érdekében a vélemények - szükség esetén – moderálásra kerülnek.  
(5) A beérkezett véleményeket a jegyző gyűjti össze és adja át az előterjesztő részére. Az 
előterjesztő dönt a rendelet-tervezet esetleges módosításáról, kiegészítéséről. Az 
előterjesztésben a beérkezett vélemények figyelembe vételéről, illetve elvetéséről a képviselő-
testületet tájékoztatni kell.  
(6) A rendelet-tervezetről való döntést követően a vélemények eltávolításra kerülnek a Bekecs 
község hivatalos honlapjáról. 
 
3. § (1) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos 
vélemények megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet. 
(2) A lakossági fórumon elhangzott vélemények feldolgozását  a 2. § (5) bekezdésben 
foglaltak szerint kell elvégezni.  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. §  Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 
a) az állami támogatásokról, a költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelet-tervezetet, 
b) a helyi adókról szóló rendelet tervezetet, 
c) a hatósági árak megállapításáról szóló rendelet tervezetet, 
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet, 
e) a köztisztviselők munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet. 
f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.  
 
5. §  Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én  lép hatályba. 
 
 
 
Bekecs, 2011. augusztus 25. 
 
 
                Béki József        Bodnár Jánosné 
               polgármester                          jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. augusztus 28.                                      Bodnár Jánosné                             
                                                                                                                              jegyző 
 
 


