
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ Az  önkormányzati  helyi  rendelet-tervezetek  (továbbiakban:  tervezetek)  társadalmi 
egyeztetésének célja, hogy az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, 
szervezetek  (továbbiakban:  véleményezők)  előzetesen  megismerhessék  a  szabályozás 
tárgyát és tartalmát, arról véleményt nyilváníthassanak és javaslatokkal élhessenek.

2.§ A  tervezeteket  és  azok  indokolását  –  a  3.  §-ban  foglalt  kivételekkel  –  társadalmi 
egyeztetésre  kell  bocsátani,  melynek  során  biztosítani  kell  a  tervezet  és  a  vélemények 
minnél teljesebb körű nyilvánosságát. 

2. A társadalmi egyeztetés szabályai

3.§ (1) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a.) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
b.) a helyi adókról,
c.) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról,
d.) a kiemelkedő közérdek miatt sürgős döntésről 
szóló tervezeteket.

(2) Kiemelkedő  közérdek  az  olyan  körülmény,  melynek  bekövetkezése  esetén  az 
önkormányzatot jelentős hátrány érné.

4.§       (1) A tervezetet  az azt  tárgyaló  képviselő-testületi  ülést  megelőző 14.  napon 16.00 
órától kell közzétenni Tata Város hivatalos honlapján a véleményezésre kialakított 
oldalon,  a  tervezet  a  képviselő-testületi  ülést  megelőző  7.  nap  12.00  óráig 
véleményezhető.

(2) A vélemények a regisztrációt követően, a felhasználók neve alatt mindenki számára 
hozzáférhető módon jelennek meg a honlapon.

(3) A névvel, e-mail címmel regisztrált felhasználó részéről a regisztráció tényével a 
személyes  adatainak  kezeléséhez  szükséges  hozzájárulást  megadottnak  kell 
tekinteni. 
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(4) A  beérkező  vélemények  nem  tartalmazhatnak  jó  erkölcsbe  ütköző,  becsület 
csorbítására,  jó  hírnév  megsértésére  alkalmas  kifejezést.  Ennek  biztosítása 
érdekében a vélemények – szükség esetén – moderálásra kerülnek.

(5) Nem  kell  figyelembe  venni  azt  a  véleményt,  mely  nem  illeszkedik  a  tervezet 
tárgyához vagy név nélküli.

(6) A beérkezett véleményekről az előterjesztő összegzést készít, mely tartalmazza a 
figyelembe  vett  észrevételeket,  illetve  a  vélemény  figyelmen  kívül  hagyásának 
indokait.  Az  erről  szóló  dokumentumot  a  honlapon  a  képviselő-testületi  ülést 
megelőző 24.00 óráig közzé kell tenni.

5.§ (1) A vélemény hagyományos módon írásban, papíralapon is megküldhető.

(2) A  helyi  közösségek  széles  körét  érintő  tervezettel  kapcsolatos  vélemények 
közvetlen  megismerése  érdekében  lakossági  fórum  szervezhető.  A  lakossági 
fórumon elhangzottak összefoglalóját a honlapon közzé kell tenni.

(3) A tervezetről szóló döntést követő 3 hónap elteltével az e rendelet szerint közzétett 
dokumentumok  eltávolításra,  a  papíron  beküldött  vélemények  megsemmisítésre 
kerülnek.

3. Közvetlen egyeztetés

6.§ (1)  Az önkormányzati  rendelet  előkészítéséért  felelős  személy  azon  szervezetekkel, 
amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket 
jelenítenek  meg  a  településen,  vagy  az  adott  jogterületen  tudományos  tevékenységet 
végeznek közvetlen egyeztetést folytathat le.

(2) Széles társadalmi érdeket jelenít meg a városban a következő szervezet: 

Tata és Térsége Civil Társulás
Tata  és Környéke Turisztikai Egyesület

4. Záró rendelkezés

7.§ Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.

Michl József dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző



INDOKOLÁS

A rendeletalkotás a helyi önkormányzatokról szóló törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazása 
alapján a jogalkotásról szóló törvény 5. § (4) bekezdésére tekintettel kötelező.

A rendelet  megalkotása  a  településen  élők  részére  széles  körben biztosítja  az  önkormányzati 
rendelet-tervezetek megismerését, elősegíti a szabályozás tartalmának megalapozottságát, a helyi 
igények érvényesítését, ezáltal az érintettek jogkövető magatartásának javulását.


