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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: javaslat a frakciók működésének szabályozására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A mellékelt rendelet-tervezetben javaslatot teszek a frakciók 
létrehozásának, működésének és helyiséghasználatának szabályozására, 
valamint az új szabályozás miatt szükséges átmeneti szabályok 
megalkotására. A javasolt szabályozás több önkormányzati rendelet 
módosítását is szükségessé teszi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot fogadja el. 
 
 
Újpest, 2010. december 3. 
 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt sk. 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2010. 
(……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2010. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
 

egyes önkormányzati rendeletek 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 16. § (1) 
bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1, Módosuló rendeletek 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított  - 
3/2000. (IV.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ.) 54. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„54. § (1) A települési képviselők – a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott feltételekkel – frakciókat hozhatnak létre. A frakció 
összehangolja a tagjai és az adott frakció által jelölt nem képviselő 
bizottsági tagok munkáját. 
(2) Az önkormányzati választásokon mandátumot szerzett jelölő 
szervezetek a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül jogosultak frakció 
létrehozására. Közös jelölés esetén minden jelölő szervezet a Képviselő-
testület hozzájárulása nélkül önálló frakciót is létrehozhat. 
(3) Az önkormányzati választásokon jelölő szervezetként nem indult, vagy 
mandátumot nem szerzett szervezet csak a Képviselő-testület 
hozzájárulásával hozhat létre frakciót.” 
 

2. § 
 
Az SZMSZ. 55. §-a az alábbiak szerint módosul:  
„55. § (1) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet a tagja. Frakció egy 
képviselővel is  alakulhat. 
(2) A frakció megalakulását, elnevezését, tagjait (tagját), vezetőjét, a 
frakció tagjaiban bekövetkezett változást és a frakció megszűnését be kell 
jelenteni a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület az 54. § (3) 
bekezdésében meghatározott esetben legkésőbb a bejelentést követő első 
rendes ülésen dönt a hozzájárulás megadásáról. 
(3) A frakcióból kilépő képviselő a kilépés bejelentésétől számított hat 
hónapig nem csatlakozhat más frakcióhoz és nem alakíthat új frakciót.” 



 
3. § 

 
Az SZMSZ. 55/A. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„55/A. § (1) A frakciók részére – a tevékenységük elősegítése érdekében - 
az Önkormányzat illetékességi területén megfelelő helyiség állandó és 
térítésmentes használatát kell biztosítani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyiséghasználatra csak az 54. § (2) és (3) 
bekezdése alapján jogszerűen működő frakciók jogosultak. 
(3) A frakciók részére biztosított helyiségek kijelöléséről a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság gondoskodik.  
(4) A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket 
a frakciók viselik. 
(5) Ha valamely helyiséghasználatra jogosult frakció megszűnik, vagy az 
önkormányzati választásokat követően 60 napon belül nem alakul újból 
meg, úgy a helyiséghasználati jogosultság megszűnik. Ebben az esetben a 
helyiséget a frakció megszűnését, illetve az önkormányzati választásokat 
követő 60 napon belül vissza kell adni, kivéve ha ezen határidőn belül  a 
frakciót állító szervezet a helyiség részére történő bérbeadását kéri. Az 
érintett szervezet ezen kérelme esetén a helyiség bérbeadására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.” 
 

4. § 
 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának 
szabályairól szóló – többször módosított – 26/2004. (X.07.) számú 
önkormányzati rendelet az alábbi 43/A. §-sal és azt megelőzően az alábbi 
alcímmel egészül ki: 
„Politikai szervezetek helyiségbérlete 
43/A. § (1) Politikai párt részére helyiség kedvezményes bérleti díjjal (a 
23. § (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott irányadó bérleti díjnál 
alacsonyabb összeggel) nem adható bérbe. 
(2) Pályázaton kívüli bérbeadás útján kell bérbeadni azt a helyiséget, 
amely korábban a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint valamely megszűnt frakció használatában volt és a frakciót állító 
szervezet a frakció megszűnését vagy – amennyiben a frakció az 
önkormányzati választásokat követően nem alakult újjá - az 
önkormányzati választásokat követő 60 napon belül kéri a helyiség 
részére történő bérbeadását. Ebben az esetben a helyiség bérletére 
egyebekben az e rendelet szabályait kell alkalmazni.” 
 

2, Záró és átmeneti rendelkezések 
 

5. § 
 

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



6. § 
 
A 2010. évi önkormányzati választásokat követően megalakult frakciókat 
– az SZMSZ. e rendelettel módosított 55. § (2) bekezdésének megfelelően 
– e rendelet hatályba lépését követően ismételten be kell jelenteni a 
Képviselő-testületnek. Az SZMSZ. e rendelettel módosított 54. § (3) 
bekezdésében meghatározott esetben a Képviselő-testület legkésőbb a 
bejelentést követő első testületi ülésen dönt a hozzájárulás megadásáról. 

 
7. § 

 
Az SZMSZ. e rendelettel módosított 55/A. §-a alapján a frakció mindaddig 
nem jogosult külön helyiség használatára, amíg a frakciót állító szervezet 
az Önkormányzat illetékességi területén kedvezményes bérleti díjú 
helyiség bérleti jogával rendelkezik.  
 

8. § 
 
Amennyiben valamely politikai párt e rendelet hatályba lépésekor 
kedvezményes bérleti díjjal bérel helyiséget, úgy az e rendelet hatályba 
lépését követően 60 napon belül a bérbeadó kezdeményezi a bérleti díj 
módosítását az adott helyiségre irányadó bérleti díj összegére. 
Amennyiben a bérlő a bérleti díj módosítását nem fogadja el, úgy a 
bérbeadó intézkedik a bérleti szerződés megszűntetése iránt. 
  
 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 

 
 


