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Tájékoztatás közmeghallgatásról
Tisztelt Lakosok!
Az ez évben megtartandó közmeghallgatással kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni
Önöket!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
53. § és 54. §-a szerint a képviselő-testület (a továbbiakban: testület) évente legalább egyszer a
szervezeti és működési szabályzatban szabályozott rendben közmeghallgatást tart. Megtartására a
testületi ülésre vonatkozó előírások az irányadók. A közmeghallgatás a testület olyan ülése, amelyen a
helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, vagy kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt
napon belül választ kell adni.
Az önkormányzat működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Mezőgyán község képviselő-testületének 18/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete Mezőgyán
Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról,
11. §.-a szabályozza a közmeghallgatást. A közmeghallgatást a polgármester vezeti. Napirendjét,
időpontját és helyét a helyben szokásos módon az ülés előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni. A
meghallgatáson Mezőgyán Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) testület tagjainak
határozatképes számban kell ott lenniük. Ezen az ülésen a polgármester beszámol a lakosságnak az
önkormányzat tevékenységéről, működéséről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról, megismerteti a
jövőre vonatkozó terveket, célkitűzéseket.
A Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében, 2020. november 4. napjával Magyarország egész
területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki. Veszélyhelyzetben a testületnek a feladat - és
hatáskörét az elnök gyakorolja. Tekintettel erre, a testületi ülések összehívására nincs lehetőség.
Az Mötv. 54.§- alapján a közmeghallgatás a nyilvános testületi ülés egyik különleges esete. Ténylegesen
a testület működéséhez kötődik, mivel azonban a feladat – és hatáskört veszélyhelyzetben a
polgármester gyakorolja ezért a polgármester egyszemélyben nem tarthatja meg a közmeghallgatást.
Fentiekre tekintettel a 2020. évben a közmeghallgatás nyilvános formában történő megtartására nem
kerül sor.
Mindezek figyelembevételével szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy írásban élhetnek a
kérdésfeltevés és javaslattétel jogával!
Kérdéseiket, javaslataikat a következő elérhetőségre küldhetik meg:
1. Elektronikus úton, emailben a következő címre: onkormanyzat@mezogyan.hu
A tárgyban kérjük a következőt tüntesse fel: „Közmeghallgatásra kérdés, javaslat”
2. Postai úton, levélben a következő címre:
Mezőgyán Község Önkormányzata
Mezőgyán
Árpád u. 37.
5732
A borítékra kérjük írja fel, hogy: „közmeghallgatás”
Kérem éljenek a lehetőséggel és keressenek minket bátran! A levelek beérkezési határideje 2020.
december 18. (péntek).
Mezőgyán, 2020. december 1.

Dani Attila s.k.
polgármester

