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ELŐTERJESZTÉS
Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének
2019. augusztus 27-ei soron következő nyilvános ülésére

Tárgy :

A 2019. évi közmeghallgatás előkészítése

Előadó:

Fábry Szabolcs János polgármester

Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter jegyző

Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54. §-a
szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a
helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon
belül választ kell adni. A Mötv. 53. § (1) bekezdésének i.) pontja értelmében a képviselő-testület a
működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza
meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik többek
között a közmeghallgatás részletes szabályairól.
Nagyvázsony község önkormányzatának képviselő – testületének a szervezeti- és működési szabályzatról
szóló 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletének 28.§-a szabályozza a közmeghallgatást. A képviselőtestület egyéb önkormányzati ügyekben is tarthat közmeghallgatást. A közmeghallgatás megtartására a
képviselő-testületi ülésre vonatkozó előírások az irányadók. A közmeghallgatás napirendjét, időpontját és
helyét a helyben szokásos módon az ülés előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni.

Ez évben megtartandó közmeghallgatás időpontjára az alábbi javaslatokat teszem:

Közmeghallgatás időpontja:

•

2019. szeptember 24. (kedd) 18.00 óra

Helye: Reményi Antal Rendezvényház nagyterme

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Nagyvázsony, 2019. augusztus 16.

Tisztelettel:
Fábry Szabolcs János
polgármester

I.
Határozati javaslat
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

…/2019 .(VIII.27) Képviselő-testületi határozat

Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő – testület szervezeti- és
működési szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján 2019.
szeptember 24-én 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Reményi Antal
Rendezvényház nagyterme.

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester
Határidő: 2019.szeptember 25.

