Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Közgyűlés működése szélesebb körű nyilvánosságának erősítése, a megyei lakosság bevonása
és a rendeletekben foglalt szabályozás megalapozása érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek
társadalmi egyeztetését.
(2) E cél elérése érdekében a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel az önkormányzati rendelettervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat)
– a költségvetéséről, költségvetésének végrehajtásáról,
– a vagyonáról,
– a szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit,
valamint
– az Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos
rendeletek tervezeteit,
továbbá
– az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
2. §
(1) A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésének formája az Önkormányzat hivatalos honlapján (a
továbbiakban: honlap) megadott elektronikus levélcímen történő véleményezés.
(2) A Közgyűlés által tárgyalandó rendelet-tervezetet – az 1. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az
előterjesztést tárgyaló bizottsági üléseket megelőző tíz nappal a honlapon publikálni kell, és
egyidejűleg felhívást kell közzétenni a társadalmi véleményezés lehetőségére, valamint annak
naptár szerinti határidejére.
(3) Az 1. § (3) bekezdésében foglalt rendelet-tervezeteket tartalmazó előterjesztések honlapon történő
előzetes közzétételére a Baranya Megyei Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.
3. §
(1) A rendelet-tervezetről a megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a
bizottsági üléseket megelőző hét végéig. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást kell
küldeni.
(2) A név nélkül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(3) A beérkezett vélemények őrzése, valamint a véleményt adó nevének, e-mail címének kezelése a
rendelet hatálybalépését követő egy évig történik.
4. §

(1) A határidőben beérkezett véleményekről a rendelet-tervezet előkészítője az előterjesztő és az
előterjesztést tárgyaló bizottság részére összefoglaló tájékoztatást ad. Az előterjesztő mérlegeli a
beérkezett véleményeket, javaslatokat, és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében
annak indokairól a Közgyűlés ülésén tájékoztatást nyújt a testület tagjainak.
(2) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem
terheli.
(3) A közzétett tervezeteket tartalmazó előterjesztések a közzétételtől számított legalább egy évig a
honlapról nem távolíthatók el.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pécs, 2011. szeptember 15.
megyei főjegyző helyett:

Horváth Zoltán s.k.
a közgyűlés elnöke

Reményiné dr. Németh Csilla s.k.
aljegyző

