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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
 

A Képviselő-testület 2007-ben rendeletet alkotott az egyes pénzügyi alapok 
létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól. A rendelet 9 pénzügyi 
alap létrehozásáról rendelkezett. A rendelet azt célozta, hogy egyes 

önkormányzati feladatok megvalósításába külső forrásokat (támogatásokat, 
adományokat) is be lehessen vonni, ugyanakkor ez a cél nem valósult meg. Az 

elmúlt években az alapok érdemben nem működtek, azok fenntartása nem is 
indokolt. 
 

Javaslom továbbá a szociális rászorultság alapján megállapítható 
gyermekétkeztetési térítési díjtámogatásról szóló 20/2003. (VI.10.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését is, mivel azt az Önkormányzat 
már 2007. óta nem működteti és a rendeletben szabályozott rendszer a jelenlegi 
jogszabályi környezetben már nem  is tartható fenn. 

 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati rendeletéteket 

helyezze hatályon kívül. 
 
 

Ú j p e s t, 2011. január 12. 
 

 
 
     

       Wintermantel Zsolt sk. 
 

 
Rendeleti javaslat 

 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2011. (……) 

számú rendeletét. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Képviselő-testületének 

…/2011. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 
 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes 
pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 

szóló – módosított - 18/2007. (VIII.13.)  számú önkormányzati rendelet. 
 

2. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális 

rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési térítési 
díjtámogatásról szóló -  többször módosított - 20/2003. (VI.10.) számú 

önkormányzati rendelet. 
 

3. §. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
 

 
 

 
 

  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 


