
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
16/2011.(XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A RENDELETEK 

ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL 

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ (1) Kál Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) működése szélesebb 
körű nyilvánosságának erősítése, a lakosság bevonása és a rendeletekben foglalt 
szabályozás megalapozása érdekében biztosítja a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetését. 

(2) E cél elérése érdekében a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel az önkormányzati 
rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzat költségvetéséről, 
költségvetésének végrehajtásáról, vagyonáról, a szervezetéről és működéséről szóló 
rendeletek tervezeteit, az önkormányzat hivatala köztisztviselőinek közszolgálati 
jogviszonyával kapcsolatos rendeletek tervezeteit, valamint az önkormányzati 
rendeletet módosító rendelet-tervezetek, ha az csak magasabb szintű jogszabály 
módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 

2.§ Az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésével kapcsolatos társadalmi egyeztetés 
lefolytatása érdekében a rendelet-tervezetet az önkormányzat hivatalos honlapján 
(továbbiakban: honlap) elektronikusan, valamint a polgármesteri Hivatal titkárságán 
papír alapú dokumentumban közzé kell tenni. 

3.§ (1) A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésének formája az Önkormányzat honlapján 
megadott elektronikus levélcímen történő véleményezés. 

(2) A rendelet-tervezetet az Önkormányzati ülést megelőző 11. napon kell a honlapon 
közzétenni. Az állampolgárok a tervezettel kapcsolatos véleményeiket, észrevételüket 
az önkormányzati ülést megelőző 5. nap 24. óráig névvel és címmel ellátva küldhetik 
meg elektronikus formában.  A Polgármesteri Hivatal az elektronikus levél 
beérkezéséről automatikus visszaigazolást küld a feladónak. 

(3) Papír alapú rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet megtekinteni 
az önkormányzati ülést megelőző 11. naptól. A tervezettel kapcsolatos véleményt, 
észrevételt az önkormányzati ülést megelőző 6. nap 13 óráig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

(4) A jegyző a beérkezett véleményeket szöveghűen - a sértő, névtelen és a tárgykörhöz 
nem tartozó vélemények kizárásával –, az önkormányzati ülést megelőző 3.nap 12 
óráig megküldi a képviselők részére. A megküldött vélemény mellett feltüntetésre 
kerül a beküldő neve, címe, email címe. 

4.§ (1) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal a rendelet megalkotását követő 90 
napig tárolja, azt követően törlésre kerül. 

(2) A honlapon történő közzététel során fel kell hívni a figyelmet arra, hogy: 



a.) a vélemény, észrevétel benyújtását a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint az adatkezeléshez történő 
hozzájárulásnak kell tekinteni 

b.) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan benyújtott vélemény, észrevétel a 
döntéshozókat nem köti. 

5. §   E rendelet 2011. november 10-én kerül kihirdetésre és 2011. november 15-én lép 
hatályba. 
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