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Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. október 26-ai rendes ülésére  

A közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §- a ér-

telmében a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeg-

hallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek, melyekre a közmeg-

hallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 

4.) önkormányzati rendelet 30. §- a rendelkezik a közmeghallgatás szabályairól, mely 

szerint a képviselő-testület évente egy alkalommal településrészenként közmeghall-

gatást tart. A lakosságot a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről hirdetményi 

úton és a honlapon történő megjelentetéssel értesíteni kell. 

 

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás időpontjait és 

helyszíneit az alábbiak szerint határozza meg: 

- 2015. november 9. (hétfő) 17:00 – Tokod, Alkotóház 

- 2015. november 10. (kedd) 17:00 – Tokod-Üveggyár, Liszt Ferenc Műv. Ház 

- 2015. november 11. (szerda) 17:00 – Tokod-Ebszőnybánya, Közösségi Ház 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el a következő 

határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (X. 26.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi időpontok-

ban és helyszíneken közmeghallgatást tart: 

 - 2015. november 9. (hétfő) 17:00 – Tokod, Alkotóház 

 - 2015. november 10. (kedd) 17:00 – Tokod-Üveggyár, Liszt Ferenc Műv. Ház 

 - 2015. november 11. (szerda) 17:00 – Tokod-Ebszőnybánya, Közösségi Ház 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

a lakosságot a helyben szokásos módon, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzata előírásainak megfelelően értesítse a közmeghallgatásról. 

 

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző 

Határidő: a lakosság értesítésére a döntést követő 5 napon belül 

 

 

Tokod, 2015. október 19.  

 

          Tóth Tivadar 

        polgármester 

mailto:tokod@tokod.hu

