
 

Előterjesztés 
 

A 2020. évi közmeghallgatás időpontjáról 
 

1. előterjesztés száma: 182/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a képviselő-testület szervezeti és működési sza-

bályzata szabályozza a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az Mötv 54. §-a szerint továbbá: 

„54. § 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 elül választ kell adni.” 

 

A képviselő-testületnek a közmeghallgatás meghirdetéséről előzetesen határozatot kell hoznia. 

 

A közmeghallgatás az a fórum, ahol a lakosság kérdéseket tehet fel és javaslatot tehet az ön-

kormányzat működésével kapcsolatban, egyszersmind a helyi önkormányzatnak is lehetőséget 

biztosít a közvélemény pontos és gyors tájékoztatására irányuló - „az információs önrendelke-

zési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvényben leírt – kötelezett-

ségének a teljesítésére. 

Fentiekre tekintettel a közmeghallgatást a következő időpontban javaslom megtartani: 2020. 

december 9. napja 16:30. 

Helye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2020. október 20. 

  Tisztelettel:  

 

  Bálint Istvánné 

     polgármester 



1. melléklet a 182/2020. előterjesztéshez  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a 2020. évi közmeghallgatás időpontjáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közmeghallgatás időpontját 2020. 

december 9. napján 16:30 órában határozza meg. 

A közmeghallgatás helye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. (Városháza) 

 

Határidő:  2020. november 15. 

Felelős:  polgármester  

 


