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Koós-Hutás Katalin
Foszerkeszto részére

Tisztelt Foszerkeszto Asszony!

A Budakörnyéki Iránytu honlapján 2009. október 29-én megjelent Budakeszi Város
Önkormányzatának közmeghallgatásáról készült beszámolójával kapcsolatosan a következokrol
szeretném tájékoztatni.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és
muködési rendjére vonatkozó rendeletben szabályozza a közmeghallgatás szabályait.

A Budakeszi Város Önkormányzat Szervezeti és Muködési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 33/2003. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 19. §
(2) bekezdése szerint "a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviseloi közérdekíí Ügyben a Képviselo-testÜlethez, az egyes telepÜlési
képviselokhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez vagy a jegyzohöz kérdéseket
intézhetnek, illetoleg közérdekíí javaslatokat tehetnek. A felszÓlalás idotartama személyenként
legfeljebb 5perc, ismételt felszólalás esetén 1perc."

Álláspontom szerint jogszabályi kötelességem volt az SZMSZ-nek megfelelo ülésvezetés,
melynek eredményeként minden kérdés felolvasásra és megválaszolásra került, minden
felszólalási lehetoséget kéro és azt kiváró állampolgár megkapta a szólási lehetoséget.
Tájékoztatom, hogy csupán 1 személytol és 1 szervezettol kaptunk írásban, elore kérdéseket, a
többiek mind a helyszínen tették fel kérdéseiket.

Azokban az ügyekben, ahol nem tudtunk teljes köruen szóban választ adni, vagy nem volt
jelen a kérdezett személy, azt az SZMSZ 19. § (8) bekezdésének megfeleloen 30 napon belül
írásban pótoljuk. A közérdeku kérdésekre a válaszokat a helyi sajtón keresztül hozzuk
nyilvánosságra.

Véleményem szerint egy ilyen jellegu rendezvényt csakis és kizárólag valamiféle szabály
illetve szokásrend alapján lehet lebonyolítani. Erre a célra a mindenkori SZMSZ szolgál. Aki
jelen volt, tapasztalhatta, hogy ennek betartása nem szigorúan, katonásan történt, hanem kello
rugalmassággal. Amint születik a közmeghallgatásnak jobb, mindenki által elfogadott
szabályozási rendje, az éppen aktuális levezeto elnök aszerint fogja a közmeghallgatást
lebonyolítani.

Budakeszi Város Önkormányzatával kapcsolatos ügyekben bármikor szívesen állok
rendelkezésére a korrekt, hiteles lakossági tájékoztatás biztosítása érdekében.

Kérem, hogy levelemet még a mai napon az Iránytu honlapján, a közmeghallgatással
kapcsolatos cikkel egy oldalon megjelentetni szíveskedjék.
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