
38. § (1) A képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél –  

        alapelveket, szempontokat állapíthat meg. 

 

(2) A rendelet-tervezetet és annak indoklását (a továbbiakban együtt: tervezet) a 

polgármesteri hivatal készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy 

szerint érintett állandó bizottság, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is. A 

polgármesteri hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet 

állandó bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő készíti el. A megbízásról 

– ha a tervezetet nem a polgármesteri hivatal készíti el – a képviselő-testület dönthet. 

 

(3) A tárgyban szükséges, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel történő egyeztetést, 

véleményeztetést a polgármesteri hivatal folytatja le. Ezen szervek és szervezetek 

körét – a törvényben meghatározott véleményezési jog biztosítása mellett – a 

polgármester határozza meg. 

 

(4) A tervezetet – a jegyző törvényességi véleményével együtt – véleményezés céljából 

valamennyi tárgykör szerint érintett bizottság, valamint a képviselő-testület 

rendeletalkotási és jogszabály-szerkesztési ügyekben feladat- és hatáskörrel 

rendelkező Ügyrendi bizottsága elé kell terjeszteni. 

 

(5) A (10) bekezdésben foglalt kivétellel a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 

kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami, és nem 

önkormányzati szervek, szervezetek (a továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a 

rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat 

honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott 

elektronikus levélcímen. A képviselő-testület a beérkezett véleményeket mérlegeli, 

de a véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. 

 

(6) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-

tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésére kialakított oldalon közzétenni, 

hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre 

jogosultaknak elegendő idő – legalább 5 nap – álljon rendelkezésre a rendelet-

tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 

 

(8) A beérkezett vélemények, valamint a véleményezésre jogosultak nevének és e-mail 

címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig 

történik. Az adatkezelés magába foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, 

közzétételét, felhasználását és törlését is.   

 

(9) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos 

vélemények megismerése érdekében a polgármester lakossági fórumot szervezhet. 



 

(10) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

       a.) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, 

b.) a helyi adóról, annak módosításáról, 

c.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó 

önkormányzati rendelet-tervezetet, 

d.) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól szóló 

tervezetet, 

e.) az önkormányzati rendeletmódosító tervezetet, ha az kizárólag magasabb 

szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 

f.) a rendelet-tervezetet, ha azt rendkívüli ülésen tárgyalja a képviselő-testület a 

sürgősségre való tekintettel, valamint, ha annak sürgős elfogadásához 

kiemelkedő közérdek fűződik. 

(Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az 

önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.” 

 

39. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester, a bizottság vagy a jegyző terjeszti a képviselő- 

      testület elé. 

 

(2) A rendelet-tervezetet indokolással együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 

Egyidejűleg tájékoztatni kell a képviselő-testületet az előkészítés és a véleményezés 

során felvetett, de a tervezetbe fel nem vett kisebbségi javaslatokról – utalva a 

mellőzés indokaira is. 

 


