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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
A szabályozás kizárólag törvényi előírásból eredő eljárásjogi rendelkezést tartalmaz, 

így annak a Képviselő-testület működésére nézve érdemi hatásai, következményei 
nincsenek. A rendeleti szabályozás megalkotását a törvényi felhatalmazó 

rendelkezés végrehajtása teszi szükségessé. 
 
 

 
Újpest, 2016. november 29. 

 
 
 

 
         Wintermantel Zsolt 

 
 
 

 
 

Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…./2016. (…...)  

önkormányzati rendelete 
 

 
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
valamint Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

Törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 

 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet a következő 78/B. §-sal egészül ki: 
„78/B. § A Képviselő-testület bizottságainak valamennyi nem képviselő tagja – 

törvényben meghatározott módon – vagyonnyilatkozatot köteles tenni.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 

 
Indokolás 

 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 

értelmében a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai is kötelesek a 
törvényben meghatározott feltételek szerint vagyonnyilatkozatot tenni. A törvény 4. 
§ d) pontja értelmében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az érintett 

személyeket ilyen minőségükben alkalmazó szervezet szervezeti és működési 
szabályzatában fel kell tüntetni. A törvényi előírás miatt módosítani szükséges a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 

 


