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rendelete

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvétel szabályairól

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Dunaharaszti Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyilvános 
működés erősítése, a lakosok bevonása és a társadalmi bizalom erősítése érdekében biztosítja a 
rendelet tervezetek társadalmi véleményezését.

(2) A rendelet tervezetek társadalmi véleményezésének formái:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel biztosított 

véleményezés;
a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott 

elérhetőségen keresztül történő véleményezés; és
b) az  előterjesztő  által  bevont  személyek,  szervezetek  által  történő 

véleményezés (a továbbiakban: társadalmi vita).

2.  §

(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátania az önkormányzat rendelet tervezetét a (2)-
(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) a  költségvetésről  és  a  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet-

tervezetet;
b) a  helyi  adóról  szóló  rendelet-tervezetet,  és  az  egyéb fizetési 

kötelezettségekről szóló rendeletek tervezetet;
d) az  Önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét;
e) a  sürgősségi  előterjesztésként  benyújtott  rendeletek  tervezeteit,  illetve 

egyébként  a  rendelet  tervezetet,  ha  annak  sürgős  elfogadásához 
kiemelkedő közérdek fűződik,

f) a  tervezetet,  ha  a  rendelet  megalkotására  magasabb  szintű  jogszabály 
határidőt  határoz  meg,  és  a  társadalmi  egyezetés  mellett  a  határidő 
betartása nem biztosítható;

g) az  önkormányzati  rendeletet  módosító  rendelet  tervezetet,  ha  azt 
eredetileg sem kellett  társadalmi egyeztetésre bocsátani,  vagy ha az csak 
magasabb szintű  jogszabály  módosítása  miatt  szükséges  rendelkezéseket 
tartalmaz;

h) azt a rendelet tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak.
(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés Dunaharaszti 

Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy 
örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

(4) Kiemelkedő  közérdek  az  olyan  körülmény,  melynek  bekövetkezése  esetén  az 
Önkormányzatot jelentős hátrány érné.



3. §

(1) A rendelet tervezete és megalkotásának oka, valamint az előzetes hatásvizsgálat (a 
továbbiakban: indokolás) összefoglalója:

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.dunaharaszti.hu)
kerül kifüggesztésre, illetve megjelenítésre.

(2) A tervezetet és az indokolását az (1) bekezdésben meghatározott helyeken az azt 
tárgyaló képviselő-testületi  ülést  legalább  15 nappal  megelőzően kell  közzétenni.  A tervezet  a 
képviselő-testületi ülést megelőző  3 nap 16.00 óráig véleményezhető. Ezen időszak alatt bárki 
írásban a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen leadott, vagy postai úton megérkezett 
levélben,  illetve  a  honlapon  megadott  elektronikus  levélcímen  elektronikus  úton  véleményt, 
javaslatot juttathat el.

(3) Az  előterjesztő  a  beérkezett  véleményekről  és  javaslatokról,  az  elutasított 
javaslatok  esetében  az  elutasítás  indokairól  tipizált  összefoglalót  készít.  Az  összefoglaló 
tartalmazza a vélemények és javaslatok alapján elkészített rendelet tervezet végleges változatát is, 
amelyet szintén közzé kell tenni az (1) bekezdésben meghatározott módon. Az előterjesztőnek az 
összefoglalót a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelnie kell.

4. §

(1) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy – az 
Önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  önkormányzati  rendeletben 
meghatározottakon  túlmenően  –  választása  szerint  mely  civil  és  szakmai  szervezetekkel,  a 
városban élő jeles szakemberekkel, közéleti személyekkel, díszpolgárokkal, stb. javasolja a téma 
egyeztetését, valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott személyeknek, szervezeteknek a rendelet 
tervezetet  úgy  kell  megküldeni,  hogy  a  véleményezőnek  legalább  6 nap  álljon  rendelkezésére 
álláspontjuk kialakítására.

5. §

(1) A  beérkezett  véleményeket  a  rendelet  hatálybalépését  követő  1  évig  meg  kell 
őrizni.

(2) A  beérkezett  vélemények,  javaslatok  tekintetében  az  előterjesztőt  egyedi 
válaszadási kötelezettség nem terheli.

6.  §

Jelen rendelet 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

Dr. Szalay László Pethő Zoltán
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2012. augusztus 3-án.

Dunaharaszti, 2012. augusztus 3.
Pethő Zoltán
     jegyző

http://www.dunaharaszti.hu/

