Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése
A testületi szerv döntései
előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való
állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus
levélcím)

A testületi szerv döntéshozatalának
eljárási szabályai

Az önkormányzatot érintő döntéseket a
képviselő-testület hozza. A döntések
formája önkormányzati rendelet, vagy
testületi határozat. Önkormányzati
rendelet-tervezet csak írásban kerülhet a
képviselő-testület elé, ezeket a jegyző
készíti elő. A határozati formában hozott
döntések előkészítésére lehetőség szerint
határozati javaslatot kell készíteni,
melyet a polgármester terjeszt a
képviselő-testület elé.
A képviselő-testület ülései – az Ötv.-ben
rögzített kivételekkel – nyilvánosak,
azokon bárki részt vehet. Az ülés
levezető elnöke – ügyrendi felvetések
kivételével – hozzászólási lehetőséget
biztosíthat az ülésen résztvevő
állampolgárok részére is, ahol
véleményüket elmondhatják. Ezen
túlmenően a képviselő-testület évente
egyszer – az előző évi költségvetési
zárszámadás elfogadását követően –
előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek közérdekű kérdést
és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatáson elhangzott
hozzászólásokat a képviselő-testület
soron következő ülésén értékeli, és
kijelöli azt a fórumot, vagy személyt,
amely, illetve aki a felvetések tartalmát,
megoldási lehetőségeit megvizsgálja, s a
szükséges intézkedést a képviselőtestület előtt kezdeményezi.
Cím: Polgármesteri Hivatal Szedres
7056. Arany J. u. 2.
phszedres@tolna.net
A képviselő-testület akkor
határozatképes, ha az ülésen a képviselőtestület tagjainak több mint a fele (6 fő)
jelen van. A Képviselő-testület ülésének
napirendjére a meghívó alapján az elnök
tesz javaslatot, melynek alapján a
napirendet a képviselő-testület állapítja
meg. Az elfogadott napirendeket a
testület a következő módon tárgyalja:
– az előterjesztő a napirendhez a vita
előtt szóbeli kiegészítést tehet;
– a testület tagjai és a tanácskozási
joggal résztvevők kérdést tehetnek
fel az előterjesztőhöz, aki röviden
válaszol azokra;
– az elnök megnyitja a vitát a napirend
felett, melynek során a
felszólalásokra jelentkezési
sorrendben kerül sor;

–

a vita során a tanácskozásra
jogosultak módosító javaslatot
terjeszthetnek elő. A vita lezárására,
a hozzászólások időtartamának
korlátozására a testület bármely tagja
javaslatot tehet. E javaslatról a
testület vita nélkül határoz;
– a vita végén az előterjesztőnek
lehetőséget kell adni, hogy röviden
válaszoljon a hozzászólásokra, majd
az elnök összefoglalja a napirenddel
kapcsolatos lényegi
megállapításokat;
– a vita lezárása után az elnök
elhangzásuk sorrendjében szavazásra
bocsátja a döntést igénylő
javaslatokat.
A képviselő-testület döntéseit nyílt
szavazással hozza meg. A javaslat
elfogadásához a jelenlévő képviselők
több, mint a felének "igen" szavazata
szükséges. A képviselő-testület titkos
szavazást tarthat mindazokban az
ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles
tartani, illetve zárt ülést tarthat.
A képviselő-testület – az Ötv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a törvény által nem
szabályozott társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvényi
felhatalmazás alapján – annak
végrehajtására – minősített többséggel
hozott döntéssel önkormányzati
rendeletet alkot, illetve alkothat
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
A testületi szerv megtartott üléseinek
ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései
látogathatóságának rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Községháza
7056. Szedres Arany J. u. 2.
http://szedres.hu/testuletiulesek.php
Rendes ülések a hónap utolsó
csütörtökén 18.00 órai kezdettel
A képviselő-testület ülései – az Ötv.-ben
rögzített kivételekkel – nyilvánosak,
azokon bárki részt vehet.
http://szedres.hu/testuletiulesek.php
Külön rendelet és határozat nyilvántartás
szerint, mely megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban

