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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tavalyi év során került sor az önkormányzati rendeltek előkészítésében való társadalmi 

részvétel szabályairól szóló önkormányzati rendelt megalkotására.  

A rendelet, illetve a társadalmi egyeztetés lényege, hogy az önkormányzati rendeletek 

tervezeteit elfogadásuk előtt az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, és arról bárki 

véleményt nyilváníthat, észrevételt tehet, melyek kezelése szabályait is meghatározza a 

rendelet. 

A rendelet meghatároz kivételeket is, amikor nem kell társadalmi egyezetést lefolytatni (így 

például költségvetés, fizetési kötelezettséget meghatározó rendelet). 

A rendelet elfogadása óta többször előfordult, hogy olyan rendeletet kellett alkotnia a 

Képviselő-testületnek, amely elfogadása során választási, mérlegelési lehetőség nem volt. 

Így például amikor a szociális törvény (1993. évi III. törvény) módosításával megszűnt a helyi 

lakásfenntartási támogatás, így az önkormányzati rendeletekből is hatályon kívül kellett 

helyezni az erre vonatkozó szabályokat.  

Az ilyen rendeletek megalkotása során teljesen felesleges a véleményeztetés, hiszen 

gyakorlatilag a Képviselő-testület is törvényi kötelezettségének tesz eleget, és a rendelet 

megalkotása kapcsán választási lehetősége, a tartalmát illetően mérlegelési lehetősége nincs.  

Jelen módosító tervezet elfogadásával lehetőség nyílna ilyen esetekben a véleményeztetés 

mellőzésére, és ezzel a jogalkotás gyorsítására.  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében 

való társadalmi részvétel szabályairól szóló 10/2011. (X. 01.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek 

előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 10/2011. (X. 01.) 

önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

[(2) Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely] 

„d) magasabb szintű jogszabálynak való megfelelést szolgálja, és megalkotását, továbbá 

tartalmát illetően a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.” 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 



    Pék László                                         Dr. Szabó Tímea 

   polgármester                   körjegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2012.   …. 

 

          Dr. Szabó Tímea 

              körjegyző 

  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A tervezet elfogadásának legfontosabb hatása, hogy azokban az esetekben, amikor az 

önkormányzati rendelet megalkotását illetően a Képviselő-testületnek mérlegelési lehetősége 

nincs, a jogszabály előkészítését egyszerűbbé és gyorsabbá teszi, ezzel a jogalkotással járó 

adminisztrációs terheket csökkenti. 

Társadalmi hatása a tervezet elfogadásának különösebben nincs, tekintettel egyrészt arra, 

hogy a rendelet hatályba lépése óta eltelt egy év során egy esetben érkezett csak vélemény 

társadalmi egyezetésre bocsátott tervezetre; másrészt mivel olyan tervezetekről van csak szó, 

melyek megalkotása vonatkozásában a Képviselő-testületnek sincs mérlegelési jogköre.  

 

INDOKOLÁS 

A tervezet célja annak lehetővé tétele, hogy azokban az esetekben, amikor egy önkormányzati 

rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés érdekében van 

szükség, és a Képviselő-testületnek sem a rendelet megalkotása vonatkozásában, sem a 

rendelet tartalmát illetően nincs mérlegelési jogköre, ne kerüljön sor társadalmi egyeztetésre, 

tekintettel arra, hogy az ilyen rendeletek megalkotása kapcsán a Képviselő-testületnek 

választási lehetősége nincs. E lehetőség megteremtésével ilyen esetekben a jogalkotás 

folyamata egyszerűbbé és gyorsabbá tehető. 

 

 

Kővágóörs, 2012. október 1.  

 

         Dr. Szabó Tímea 

              körjegyző 


