Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. §
(1) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: R.) 34. §-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, a polgármester
rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztést is benyújthat sürgősséggel.”
(2) A R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést írásban kell benyújtani, tartalma
tekintetében a 33. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak irányadók azzal,
hogy tartalmaznia kell a sürgősség indoklását is.”
2. §
(1) A R. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet-tervezet véleményezésében részt vesznek:
a) a jogszabályokban meghatározott szervek,
b) a jegyző,
c) a 34. § (1a) bekezdés alapján benyújtott előterjesztéshez kapcsolódó
rendelet-tervezet kivételével a szabályozás tárgya szerint hatáskörrel
rendelkező bizottság és az Ügyrendi Bizottság,
d) a (4)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel, a társadalmi egyeztetés
keretében bárki, a 42/A-42/B. §-okban meghatározott általános és különös
egyeztetés útján.”
(2) A R. 42. §-a a következő új (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
b) a helyi adókról,
c) az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési
szabályzatáról,
d) a köztisztviselők juttatásairól
szóló rendelet-tervezetet.
(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a 34. § (1a) bekezdés alapján
benyújtott előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezetet.”
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3. §
A R. a következő új 42/A-42/B. §-okkal egészül ki:
„42/A. §
(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden
esetben kötelező.
(2) Általános egyeztetés keretében a városi honlapon legkésőbb – a 60. §-ra is
figyelemmel – a 33. § (4) bekezdésében meghatározott határidőt követő
harmadik napon közzé kell tenni a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet.
(3) A városi honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül a Képviselőtestület tervezetet tárgyaló ülését megelőző ötödik napig bárki véleményt
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelettervezetről.
(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni
kell.
(5) A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus
levélcímét legkésőbb a véleményezett rendelet hatálybalépéséig kezeli.
(6) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben
foglalt vélelem szerint az (5) bekezdésben foglalt adatkezelés tekintetében
megadottnak kell tekinteni.
(7) A jegyző a beérkezett véleményekről tipizált összefoglalót készít, melyet
legkésőbb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő harmadik napig
a városi honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz és a
véleményezett rendelet-tervezet előterjesztője részére külön is továbbít.
(8) A jegyző a közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket az
előterjesztő, vagy a tervezetet a (3) bekezdésben meghatározott határidőt
követően tárgyaló bizottságok, illetve a Képviselő-testület kérésére
hozzáférhetővé teszi.
(9) Az előterjesztő a (7) bekezdés szerinti tipizált összefoglaló, vagy a (8)
bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott vélemények ismeretében dönt a
rendelet-tervezethez a 35. § szerinti módosító javaslat előterjesztéséről.
(10)
Amennyiben a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület rendkívüli ülésén
tárgyalják, és az szükséges, a (2)-(3) és (7) bekezdésben foglalt határidőktől
el lehet térni, de a vélemény-nyilvánításra legalább huszonnégy órát
biztosítani kell.
42/B. §
(1) Társadalmi egyeztetés keretében – az általános egyeztetés mellett – különös
egyeztetést a Képviselő-testület döntése alapján, a jogalanyok széles körének
életviszonyait érintő szabályozás esetén kell tartani.
(2) Különös egyeztetés alatt a 74. § c) bekezdése szerinti lakossági fórumot kell
érteni.”
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4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Budaörs, 2011. augusztus 24.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 32/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2011. augusztus 26-án a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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