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Tárgy:  Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való 

társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet 
felülvizsgálatára 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2012. januári rendes ülésén fogadta el az 
önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel 
szabályairól szóló rendeletét, melynek 6. § (2) bekezdése értelmében a 
rendeletet 2012. júniusában felül kell vizsgálni. 
 
A rendelet alapján több tervezet is felkerült az Önkormányzat honlapjára 
társadalmi egyeztetés céljából. Ezek: 
- az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről, 
- az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló 

Diákközösségi Munkáért Díjakról, 
- a 2012. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról, 
- az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 

rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetek. Mindezek mellett vitára bocsátottuk az 
Önkormányzat környezetvédelmi programját is. 
 
A vélemény-nyilvánítás lehetőségére a honlap a rendelet elfogadását 
követően jól észlelhető helyen felhívta az érdekeltek figyelmét. A 
véleményezésre a honlapon külön menüpont létesült az Önkormányzat 
menüpont alatt. 
 
A rendelet-tervezetek a jogszabályi határidőt megelőzően, gyakran több 
héttel korábban nyilvánosságra kerültek. Érdemi vélemény azonban csak 
az önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló rendelet-tervezethez 



érkezett, amelyről az előterjesztő tájékoztatta a Képviselő-testületet. A 
jövőben remélhetőleg több érdemi vélemény fog érkezni.  
A rendelet részletszabályai megfelelnek a célnak, ezért azt tartalmilag 
nem indokolt módosítani. Amennyiben a későbbiekben a rendelet 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján szükségessé válna a 
rendelet pontosítása, úgy arra javaslatot fogok tenni, ugyanakkor 
javaslom a rendelet jogtechnikai módosítását, melynek lényege, hogy a 
2012. júniusi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés – annak okafogyott 
volta miatt – hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
 
 
Ú j p e s t, 2012. június 11. 
 
 
 
     
        Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 2/2012. 
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvétel szabályairól szóló 2/2012. (I.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel 
szabályairól szóló 2/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 
bekezdése a hatályát veszti. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 


