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M i n ı s í t e t t s z ó t ö b b s é g!
Tisztelt Közgyőlés!
1. A rendelet-tervezet általános indoklása:

Az Alkotmány értelmében külön törvény – a 2010. évi CXXX. törvény – szabályozza a
jogalkotás rendjét. Ehhez kapcsolódva a jogszabályok elıkészítésében való társadalmi
részvételrıl szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) határozza meg a
központi jogszabályok (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet) elıkészítése során
alkalmazandó társadalmi egyeztetések keretszabályait, megteremtve annak lehetıségét, hogy
a lehetı legtöbb vélemény megismerésével és mérlegelésével megalapozott jogszabályok
születhessenek.

A törvény a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében – tiszteletben
tartva az önkormányzatok autonómiáját – nem rendelkezik az elıkészítésben való társadalmi
részvétel szabályairól, hanem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
103/B. §-sal történı kiegészítésérıl rendelkezik, az alábbiak szerint:

„103/B.

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselı-testülete, hogy a helyi

sajátosságoknak megfelelıen az általa megalkotott rendeletek elıkészítésében való
társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.”

A szekszárdi önkormányzat a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 30-31. §-ában határozza meg a helyi jogalkotással kapcsolatos
szabályait. A törvényben elıírt jogalkotási kötelezettségre figyelemmel javasoljuk, hogy az
önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései közé kerüljenek
beemelésre a helyi jogalkotásra vonatkozó társadalmi egyeztetés szabályai.

2. A rendelet-tervezet részletes indoklása:

A

rendelet-tervezetben

javasoltak

szerint

az

önkormányzati

rendelet-tervezetek

véleményezésére az önkormányzat honlapján keresztül lesz lehetıség, akként, hogy ott közzé
kell tenni az érintett rendelet-tervezeteket, melyekkel kapcsolatban e-mailben tehetık
javaslatok.

A rendelet-tervezet javaslatot tesz a beérkezett vélemények és a véleményezık egyes
személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, figyelemmel a személyes adatok védelmérıl és
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a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.)
3. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint személyes adat akkor kezelhetı, ha ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Az Avtv. 3. § (5)
bekezdésében foglalt szabályozásra, melynek értelmében az érintett hozzájárulását
megadottnak kell tekintetni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a
nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

A rendelet-tervezet meghatározza azon rendelet tervezetek körét, melyeket nem kötelezı
társadalmi egyeztetésre bocsátani.
3. A rendelet-tervezet elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. § (1) – (2) bekezdése alapján
a) Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet a településen élık számára széles körben biztosítja az önkormányzat tervezett
intézkedéseinek megismerését. A lakosság jogkövetı magatartására várhatóan pozitív
hatással lesz.
b) Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás nem mutatható ki
c) Környezeti, egészségi következményei: nincs
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével a helyi
önkormányzati rendeletek elıkészítésének ideje növekedni fog.
e) Egyéb hatása: nincs
f) A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az országgyőlés a jogszabályok elıkészítésében való társadalmi részvételrıl megalkotta a
2010. évi CXXXI. törvényt, mely az önkormányzatokat e tárgykörben helyi rendelet
megalkotására kötelezte.
g) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
észrevétel
h) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
-személyi: nincs
-szervezeti: nincs
-tárgyi: nincs
-pénzügyi: nincs
A rendelet-tervezetet a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményezésre megkapta.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Szekszárd, 2011. augusztus 17.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…..) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1.

§

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„c) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, valamint a 30/A. §-ban meghatározott
egyeztetést a Polgármesteri Hivatal végzi.”
2. §
Az R. a következı 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes
személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan
véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott
elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján közzétenni, hogy a véleményezésre jogosultaknak
elegendı idı, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehetı figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet
tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezık nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet
hatálybalépésétıl számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a
véleményeket és a véleményezık nevét, e-mail címét legkésıbb a vélemény beérkezését követı három hónapon
belül törölni kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok győjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és
törlését is, melyre a véleményezık figyelmét fel kell hívni.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet elıkészítıje mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok elfogadásáról vagy
elutasításáról, az elutasítás indokairól e-mailben tájékoztatja a véleményt benyújtókat.
(7) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésrıl, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselık közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekrıl szóló,
f) a rendkívüli közgyőlési ülés napirendjén szereplı,
g) sürgısségi indítványként benyújtott
rendelet-tervezeteket.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba, és hatálybalépését követı 10. napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

