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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2011. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi 

LXV. törvény 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

l. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) a következő 10/A. §-al 

egészül ki: 

 

„10/A. § 

 

(1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a 

természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a 

rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján 

a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen. 

 

(2) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján közzétenni, hogy annak 

céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, 

de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik 

kifejtésére. 

 

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a 

rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett. 

 

(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a 

véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a 

véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail 

címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. Az 

adatkezelés magába foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és 

törlését is, melyre a véleményezők figyelmét fel kell hívni. 

 

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. 

 

(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok 

elfogadásáról vagy elutasításáról, az elutasítás indokairól készített összefoglalót a 

honlapon közzéteszi. 

 

(7) A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelet-tervezetet tárgyaló 

bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé kell tenni. 
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(8) Nem kell véleményezésre bocsátani 

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

rendelet-tervezetet, 

b) a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, a 

köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendelet-tervezetet, 

c) azt a rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, 

d) azt a rendelet-tervezetet, melynek egyeztetése a város különösen fontos pénzügyi, 

természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 

veszélyeztetné. 

 

(9) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől számított hat hónapig nem 

lehet a honlapról eltávolítani. 

 

(10) A rendelet-tervezet előkészítője a rendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetésre kérheti fel 

azon széles társadalmi érdeket megjelenítő nem állami és nem önkormányzati 

szervezeteket, melyek tagságát az adott rendelet-tervezet tárgyánál fogva érinti. 

 

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

vélemények megismerése érdekében lakossági fórum tartható.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 19. § (2) bekezdése 

értelmében a jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a 

jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 

 

A jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi egyeztetésre vonatkozó 

rendelkezéseket a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 

CXXXI. törvény határozza meg. A törvény hatálya a helyi önkormányzatok autonómiáját 

tiszteletben tartva, azonban nem terjed ki az önkormányzati rendeletek előkészítésére, 

azonban annak 17. § (1) bekezdése kiegészítette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.) a 103/B. §-al, mely szerint felhatalmazást kap a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa 

megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben 

állapítsa meg. Az Ötv. e rendelkezése 2011. július 1-jén lép hatályba, melynek nyomán a 

képviselőtestületnek e tárgyban rendelet-alkotási kötelezettsége van. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges az SZMSZ kiegészítése az önkormányzati rendeletek 

előkészítésében való társadalmi részvételre vonatkozó szabályokkal. A rendelet-tervezetben 

javasolt szabályozáskor figyelembe vettük többek között a Jat., a 2010. évi CXXXI. törvény, 

valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) vonatkozó rendelkezéseit is. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet-tervezetben javasoltak szerint az önkormányzati rendelet-tervezetek 

véleményezésére az önkormányzat honlapján keresztül lesz lehetőség, akként, hogy ott közzé 

kell tenni az érintett rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban e-mailben tehetők javaslatok.   

 

A rendelet-tervezet javaslatot tesz a beérkezett vélemények és a véleményezők egyes 

személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, figyelemmel az Avtv. 3. § (1) bekezdésében 

foglaltakra, mely szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, 

vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

- helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Az Avtv. 3. § (5) bekezdésében foglalt 

szabályozásra, melynek értelmében az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni 

az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa 

átadott adatok tekintetében. 
 

A rendelet-tervezet meghatározza azon tervezetek körét, melyeket nem kötelező társadalmi 

egyezetésre bocsátani. 
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Az általános társadalmi egyeztetésen kívül a rendelet-tervezet javaslatot tesz arra, hogy 

meghatározott rendelet-tervezetek esetében az előkészítő egyeztetésre kérhesse fel azon 

szervezetet, melyek széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, és tárgyánál fogva az adott 

rendelet-tervezet a szervezet tagságát érinti. Ilyen típusú egyeztetések ezidáig is voltak, 

például egyes közszolgáltatási díjakat tartalmazó rendelet-tervezeteket a Pápai Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesületével egyeztettük, melyről a képviselőtestület 

tájékoztatása is megtörtént. 

 

 

2. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. június 27. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 


