Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011. (IX. 27.)
önkormányzati Rendelete

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 103/B.§-a alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbiakat
rendeli el:

Alapelvek
1.§

(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a
lehető legszélesebb köre jelenjen meg.
(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok
minél teljesebb körű nyilvánosságát.
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályok
2.§.
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indoklását (a
továbbiakban együtt: tervezet)
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a)
b)
c)
d)

a költségvetésről, annak módosításáról,
helyi adóról, annak módosításáról,
a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
valamint
e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha a módosítást magasabb szintű
jogszabály rendelkezés miatt szükséges.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Mezőcsát Város
Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi érdekeinek védelmét
veszélyeztetné.
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetét, ha annak sürgős
elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

(5) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az Önkormányzatot
jelentős anyagi hátrány terhelné.
3.§
(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért
az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző tartozik felelősséggel.

Társadalmi egyeztetés formái
4.§
(1) A társadalmi egyeztetés formái a következők:
a) az Önkormányzat hivatalos honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés
(a továbbiakban: általános egyeztetés), és
b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a továbbiakban:
közvetlen egyeztetés).

Általános egyeztetés
5.§
(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden esetben kötelező.
(2) E rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a társadalmi egyeztetésre nem bocsátott tervezeteket is közzé kell
tenni a honlapon.

6.§
(1) A honlapon megadott elérhetőségen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre
bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. Véleményeket a honlapon kizárólag regisztrált
felhasználók küldenek.
(2) A jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a rendelet-tervezet szövegét a testületi ülést
megelőzően kifüggeszti.

7.§
(1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő
álljon rendelkezésre a vélemények kifejtéséhez.
(2) A véleményezési határidő minimum 8 nap.

8.§
Közvetlen egyeztetés
(1) A jegyző azon szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében
széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a településen közvetlen egyeztetést folytathat le.
(2) Széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a településen a következő szervezetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mezőcsáti Polgárőr Egyesület
Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület
MKKSZ Mezőcsáti Szervezete
Mezőcsát Népművészeti Egyesület
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
Lila Akác Nyugdíjas Klub
Mezőcsát Területi Horgászegyesület
Mezőcsát Református Egyházközség
Római Katolikus Egyházközség
Városi Sport Egyesület
Nyitnikék Mezőcsáti Óvodáért Alapítvány
Diák Sport Egyesület
Együtt, Egymásért, Mezőcsátért Egyesület
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány
Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület
Mezőcsáti Közös Ipartestület
„A Mezőcsáti Középiskolásokért” Alapítvány
„Mezőcsát és Térsége Egészségügyéért" Közhasznú Alapítvány.

Záró rendelkezés
9.§

E rendelet október 1. napjával lép hatályba.

dr. Domján László sk.

Rákosi Ildikó sk.

polgármester

jegyző

Záradék: ezen Rendelet 2011. október 1. napján kihirdetésre került.

Rákosi Ildikó
jegyző

