
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2011. (X. 3.) 
önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való  

 társadalmi részvételről 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 

Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület a nyilvános működés erősítése, a társadalmi 

bizalom erősítése érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek 

társadalmi véleményezését. 

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell 

bocsátani a rendelet-tervezetet. 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani  

a) a fizetési kötelezettségekről szóló, 

b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az 

önkormányzat vagyonáról szóló, 

c) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló, 

d) a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló, 

e) a köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók 

munkavégzésének és juttatásainak szabályairól szóló, 

f) a kiemelkedő közérdekhez fűződő,  

g) a sürgősségi indítványként előterjesztett 

önkormányzati rendeletek tervezeteit.  

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület által tárgyalandó rendelet-tervezetet társadalmi 

egyeztetés céljából az 1. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a 

testületi ülést megelőző legalább egy héttel az önkormányzat 

hivatalos honlapján a www.arlo.hu (a továbbiakban: honlap) 

http://www.arlo.hu/


honlapon meg kell jeleníteni és el kell indítani a társadalmi 

véleményezést. 

(2) Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-

tervezetről a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül 

bárki véleményt nyilváníthat a testületi ülés hetén az ülést megelőző 

4. nap 12,00 óráig.  

(3) A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépését követő 6 

hónapig kell megőrizni. 

(4) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi 

válaszadási kötelezettség nem terheli. 

(5) Nem lehet figyelembe venni azt a véleményt, amely sérti a jó 

erkölcsöt, becsületsértő, nem a rendelet-tervezet tárgyához 

kapcsolódik, vagy név nélkül érkezik. A figyelembe nem vehető 

véleményeket a beérkezést követően törölni kell. 

(6) A beérkezett véleményeket mérlegelve az előterjesztő javaslatot 

tehet a vélemények rendelet-tervezetbe történő beépítésére. A 

javaslat elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

3. § 

 

 Ez a rendelet 2011. október 4-én lép hatályba. 

 

 

 

Zsigray Árpád sk.                                              Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

polgármester                                                                                        jegyző 

 

 

 


