
Előterjesztés 
 
Tárgy: Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 
írja elő, hogy a törvény, a kormányrendelet és a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását 
társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. E törvény sorolja fel azokat a tervezeteket, amelyeket 
azonban nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani (a fizetési kötelezettségekről, az állami 
támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az európai uniós, illetve 
nemzetközi forrásokból nyújtott támogatásokról, a nemzetközi szerződés kihirdetéséről 
valamint a szervezet és intézmény alapításáról szóló jogszabályok tervezetei). A képviselő-
testületek által megalkotandó rendelet-tervezetek nem tartoznak e törvény hatálya alá.  

A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B.§-a  rendelkezik arról, hogy 
a helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa 
megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályit rendeletben 
állapítsa meg. Az önkormányzati rendelettervezetek társadalmi egyeztetésének célja, hogy az 
állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek előzetesen megis-
merhessék a szabályozás tárgyát és tartalmát, arról véleményt nyilváníthassanak és javaslatok-
kal élhessenek, ezzel pozitív irányba változhat a lakosság jogkövető magatartása. 

A törvény által előírt kötelező rendeleti szintű szabályozásnak a képviselő-testület vagy külön 
e témában megalkotásra kerülő rendeletet vagy a szervezeti és működési szabályzat 
kiegészítésével tehet eleget. A szervezeti és működési szabályzat rögzíti a képviselő-testület 
működésének legfontosabb szabályait, így célszerű az szmsz kiegészítése a társadalmi 
részvétel szabályainak rögzítésével. 

A rendelet-tervezet  1 §-a  meghatározza azon rendeletek körét melyeket kötelező és melyeket 
nem kötelező társadalmi egyeztetésre bocsátani, a társadalmi egyeztetés formáit, miszerint 
mind elektronikusan, mind papíralapon be lehet nyújtani a véleményeket, a véleményeztetési 
eljárást valamint az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket.  
A rendelet-tervezet  2.§-a a hatályba lépésről rendelkezik. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a tisztelt Képviselő – testületet. 
- 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 : nincs 
- 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 felügyeleti eljárás  
- a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek : rendelkezésre állnak 
Kérem a tervezet megtárgyalását és elfogadását.  
 
 
Tengelic, 2012. augusztus 7. 
 
 
                                                                                                     Tolnai Lászlóné 

       jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tervezet 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

../2012. (…..) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 103/B. §-ában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. 
 

(1) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24)  
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az alábbi 27/A.§-sal egészül ki.: 
 

27/A.§. 
 
 27/A.§. (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet, az 
önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
történő közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 
 
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 
a) az állami támogatásokról, 
b) a helyi adókról, 
c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, 
d) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, 
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival 
kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet, 
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 
főződik, valamint 
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 
szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 
 
(3) A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetről, az önkormányzat 
honlapján megadott  elektronikus levélcímen, vagy papír alapú dokumentumban a 
Polgármesteri hivatal címére küldött levélben, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba 
benyújtva  bárki véleményt nyilváníthat. 
 
(4) A rendelet-tervezetet, úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 
hatálybalépéséhez igazodóan elegendő idő, legalább 8 nap álljon rendelkezésre a 
tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 
 
 (5) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a 
honlapról eltávolítani. A beérkezett vélemények, a véleményezők neve, e-mail címe 
legfeljebb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig 
kezelhetők. 
 
(6) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények 
feldolgozásáért az önkormányzati rendelet-tervezet előkészítője felelősséggel tartozik. 



(7)A rendelet-tervezet előkészítője – a névtelenül beérkezett és a közerkölcsöt sértő vélemény 
kivételével  -   mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít, melyet az 
önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni, és ezzel egy 
időpontban kell közzétenni. A rendelet-tervezet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség 
nem terheli. 

(8) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt 
vélelem szerint megadottnak kell tekinteti. 
 

2.§. 
 
Ez a rendelet 2012. szeptember l5-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Tengelic 2012. augusztus 7. 
 
                Gáncs István sk.                                                  Tolnai Lászlóné sk. 
                 polgármester                                                                 jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


