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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 

Tárgy:  javaslat egyes önkormányzati rendeletek 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) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
2018. január 1-jétől számos olyan törvényi rendelkezés módosul, amely az 

önkormányzati rendeleti szabályozást is érinti. A rendelet-tervezet célja a 
megváltozó törvényi szabályozásnak való megfelelés biztosítása. A szabályozás 
döntően technikai jellegű, elsődlegesen eljárási szabályokat érint. A szabályozás 

fontos célja az elektronikus ügyintézés lehetőségének széles körben történő 
biztosítása. 

 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 

jár. 
 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. Az 
elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése egyszeri feladatot jelent. 

 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a megváltozó jogszabályi környezet és az abból eredő 
kötelezettségek teljesítése teszi szükségessé. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és szervezeti feltételek a 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak, az elektronikus ügyintézés 

feltételeinek megteremtéséhez szükséges többlet forrásokat az Önkormányzat 
biztosítja. 

 
 
Újpest, 2017. november 8. 

             
          Dr. Tahon Róbert 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet, és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 

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

…/2017. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek 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 felhatalmazás, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 

pontjában, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. § f) 
pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

134. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 23. § (5) bekezdés 2., 8., 

9. és 11. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. § 

 

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 11/2001. (V.03.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatás iránti kérelmet formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. 
A kérelmet személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai 
szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 

 
2. § 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 14. §-a a 

következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az e rendelet szerinti kérelmeket elektronikus úton is be lehet nyújtani.” 

 
3. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 

önkormányzati rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki: 
„19/A. § Az e rendelet szerinti kérelmeket elektronikus úton is be lehet nyújtani.” 

 
4. § 

 

Az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról szóló 1/2011. (I.31.) 
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés 
szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 
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5. § 
 
Az Újpesti Diákösztöndíjakról szóló 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A 

pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai 
szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 

 
6. § 

 

Az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 37/2011. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kérelmet formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani, melyben 
nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A kérelmet - az elektronikus 
ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton is be lehet nyújtani.” 

 
7. § 

 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet a 71. §-t követően a következő 71/A. §-sal egészül ki: 
„71/A. § Az Önkormányzatot és szerveit érintő perekben - a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. §-ában meghatározottakon 
túlmenően –meghatalmazottként eljárhat 

   a) a polgármester az Önkormányzatot és szerveit érintő bármely perben, 

   b) a jegyző a Polgármesteri Hivatalt érintő bármely perben, 
   c) a polgármester eseti meghatalmazása alapján az alpolgármester és – a b) 

pontban foglaltakon túlmenően - a jegyző az Önkormányzatot és szerveit 
érintő bármely perben.” 

 

8. § 
 

A hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek 
felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (III.25.) önkormányzati 
rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A 
pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai 

szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 
 

9. § 

 
(1) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik. A kérelmet 

írásban, személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai 
szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 
 (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott önkormányzati rendelet az 51. §-t 

követően a következő 51/A. §-sal egészül ki: 
„51/A. § A közterület-használati díj végrehajtását a jegyző foganatosítja.” 
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10. § 
 
Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) 

önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A 

pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai 
szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 

 
11. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati 

rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az e rendeletben meghatározott jogellenes cselekmények miatt ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírság is kiszabható. 

(3) A bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról a vonatkozó 
jogszabályok keretei között, az eset összes körülményeire tekintettel kell dönteni.” 

 (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott önkormányzati rendelet az 5. §-t 
követően a következő 5/A. §-sal egészül ki: 
„5/A. § A közigazgatási bírság végrehajtását a jegyző foganatosítja.” 

 
12. § 

 
Az Újpesti Önkormányzati Rendészetről szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati 
rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 

„7/A. § Az Újpesti Önkormányzati Rendészet által kiszabott bírság végrehajtását a 
jegyző foganatosítja.” 

 
13. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

 Wintermantel Zsolt 

polgármester 
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Indokolás 
 
2018. január 1-jétől számos olyan törvényi rendelkezés módosul, amely az 

önkormányzati rendeleti szabályozást is érinti. A rendelet-tervezet célja a 
megváltozó törvényi szabályozásnak való megfelelés biztosítása. A szabályozás 

döntően technikai jellegű, elsődlegesen eljárási szabályokat érint. 
 

A 2018. január 1. napján hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 134. §-a értelmében: 
„(1) A végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági 

ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami 
adóhatóság foganatosítja. 

(2) A végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval 
szerződést köthet, a végrehajtás során azonban csak a végrehajtást elrendelő 
hatóság jogosult végzést hozni.” 

A meg nem fizetett bírságok végrehajtásáról jelenleg a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik. Ezt a gyakorlatot a jövőben is indokolt fenntartani. Ennek érdekében 

módosítani szükséges a vonatkozó önkormányzati rendeleteket.  
A rendelet-tervezet 9. § (2) bekezdése,  11 ’§-a és 12. §-a az erre vonatkozó 
módosításokat tartalmazza. 

 
A 2018. január 1. napján hatályba lépő, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény 65. § f) pontja értelmében a perben meghatalmazottként eljárhat az 
önkormányzatokat és azok szerveit érintő perekben az önkormányzati szerv 
alkalmazottja munkáltatója tevékenységével kapcsolatos pereiben, továbbá az 

önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
tisztségviselő, ha a per - tárgya alapján - abba a szabályzatban meghatározott 

ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő eljárni jogosult. 
A rendelet-tervezet 7. §-a az erre vonatkozó módosítást tartalmazza. 
 

A 2018. január 1. napján hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a hatóság írásban, az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy 
személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az 

ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 
Az Eüsztv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító 

szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján 
biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához 
szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését kötelesek 

biztosítani. 
Az Eüsztv. 3. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon az ügyfelet megilleti a 

jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét elektronikusan 
intézze. A törvény értelmében a helyi önkormányzatok az elektronikus ügyintézés 

biztosítására kötelezett állami szervek közé tartoznak, így kötelesek biztosítani az 
ügyfelek számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
Az ügyfél fő szabályként nem köteles az elektronikus ügyintézésre, de a választási 

lehetőséget számára meg kell adni. 
A fentieknek való megfelelés érdekében minden olyan rendeleti szabályozást 

módosítani, illetve törölni kell, amely korlátozza az ügyfeleket az elektronikus 
ügyintézés lehetőségének választásában. 
A rendelet-tervezet 1.- 6 §-a,. 8 §-a,. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a az erre 

vonatkozó módosításokat tartalmazza. 


