Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében és a 103/B. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján és feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1. § A rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19. § (1) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet:
a) az önkormányzati képviselő;
b) a polgármester, vagy
c) a körjegyző.
(2) A (6) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet – a
körjegyzőség honlapján történő közzététel útján - társadalmi egyeztetésre kell bocsátani,
melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek,
szervezetek (a továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan
– a körjegyzőség honlapján megadott elektronikus levélcímen - véleményt nyilváníthatnak.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet
tárgyához nem illeszkedik.
(4) A rendelet-tervezetet úgy kell a körjegyzőség honlapján közzétenni, hogy a tervezet
céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő – de
legalább 5 nap - álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, és a vélemények
kifejtéséhez.
(5) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése
a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában
foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.
(6) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) az éves költségvetésről valamint, annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
b) a helyi adó megállapításáról szóló rendelet-tervezetet,
c) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról rendelet-tervezetet
d) az a)-c) pontokban meghatározott tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
rendelet-tervezetet, valamint
e) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
2. § Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

