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Lovas Község Önkormányzata 
2/2013. (II .8.) önkormányzati rendelete az  

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbiakat rendeli el:  

 

1. §  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(VIII.31.) 

önkormányzati rendelete az alábbi 34/A. §-al egészül ki: 

„34/A. §  (1) A (8) és (9) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet 

társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és 

nem önkormányzati szervek szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a 

rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján a 

rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.  

(2) A Képviselő-testület a rendelet alkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a 

véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.  

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet 

tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli. 

(4) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a 

tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő 

idő álljon rendelkezésre, a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 

(5) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése 

a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik. Az adatok kezelése 

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

törlését is.  

(6) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az Információs 

önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényben foglalt vélelem szerint 

e § (5) bekezdésében foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E 

tényre és a véleményezésre jogosult adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező 

figyelmét megfelelően fel kell hívni.  

(7) a véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos 

vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető. 

(8) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

a) a fizetési kötelezettségekről, 

b) az önkormányzati támogatásokról, 

c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, 

d) szervezet és intézmény alapításáról, szervezeti és működési szabályait megállapító, és 

e) az önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról 

szóló rendelet-tervezeteket. 
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(9) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania rendelet-tervezetet, ha annak sürgős 

elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.”  

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2013. február 15. napján lép hatályba és az 

egységes szerkezetbe foglalás után hatályát veszti. 

 

 

 

  Ferenczy Gáborné    Báró Béla 
     polgármester       jegyző 

 

 

Rendelet kihirdetve: 

 

Lovas, 2013. február 8. 

                                           Báró Béla 
                                                                                                                       jegyző 
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Hatástanulmány 

 
A rendelet-tervezet címe:  

 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 
1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

 
A rendelet a településen élık számára széles körben biztosítja az önkormányzat tervezett 
intézkedéseinek megismerését. A helyi szabályoknak a helyi viszonyokat jobban tükrözı 
tartalomban készülhetnek el. A lakosság jogkövetı magatartására várhatóan pozitív hatással 
lesz. 

 
Költségvetési hatása: Költségvetési hatás, abban az esetben ha az elıterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el a képviselı – testület, nem mutatható ki. 

 
Környezeti, egészségi következményei: nincs  

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével a helyi 
önkormányzati rendeletek elıkészítésének ideje növekedni fog. 

 
Egyéb hatása: Nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályok elıkészítésében való társadalmi 
részvételrıl megalkotta a 2010. évi CXXXI. törvény, mely az önkormányzatok e tárgykörben 
helyi rendelet megalkotásra kötelezte. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

                                                 - személyi: adott 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 

      


