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DÖNTÉSI JAVASLAT  

 

 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosítására 

             

Döntési javaslatot készítette:    dr. Dallos Andrea jegyző 

 

A kialakult járványhelyzetre való reagálás érdekében szükségessé vált a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) ön-

kormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása.  

 

Az SZMSZ 48. §-a alapján a Képviselő-testület évente a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 54. §-ában előírt legalább egy közmeghallgatáson túl egy további közmeg-

hallgatást tart. Felmerült ezen rendelkezés olyan korrekciója, amely lehetővé teszi, hogy a képviselő-

testületnek legyen lehetősége az éppen aktuális helyzetet és körülményeket mérlegelni, és az alapján dönteni 

közmeghallgatás megtartásáról.  

 

Jelen előterjesztést az SZMSZ 54. § (2) bekezdés e) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy a jelen döntési javaslat mellékletét képező 

rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a jogszabálytervezet 

előzetes hatásvizsgálatát, amely a tervezet mellé csatolásra került.  

 

Rendeleti javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében elfogadja a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét.  
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2020. november 30. 

 

                        

Déri Tibor 
 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: jogszabály-tervezet 

2. számú melléklet: általános indokolás 

3. számú melléklet: részletes indokolás 

4. számú melléklet: hatásvizsgálati lap 
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1. számú melléklet 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármester-

ének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 

 

…/2020. ( ….  ) önkormányzati rendelete 

 

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításról 

 

 

( T E R V E Z E T ) 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntése szerint, a Képviselő-

testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 Műkö-

dési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 48. §-a helyébe a következő ren-

delkezés lép:  

 

„48. §  

 

A Képviselő-testület közmeghallgatást évente legfeljebb két alkalommal tart, lehetőség szerint június 

vagy december hónapban, a június vagy december havi rendes képviselő-testületi ülés keretében.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

Dr. Dallos Andrea                Déri Tibor 

                  jegyző                         polgármester 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2020. ......................-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Ön-

kormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. ……………………… 
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2. számú melléklet 
 

Általános indokolás 

 

A kialakult járványhelyzetre való reagálás érdekében szükségessé vált a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása.  

 

Az SZMSZ 48. §-a alapján a Képviselő-testület évente a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 54. §-ában előírt legalább egy közmeghallgatáson 

túl egy további közmeghallgatást tart. Felmerült ezen rendelkezés olyan korrekciója, amely lehe-

tővé teszi, hogy a képviselő-testületnek legyen lehetősége az éppen aktuális helyzetet és körül-

ményeket mérlegelni, és az alapján dönteni a közmeghallgatás megtartásáról. 
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3. számú melléklet 
 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 48. §-a módosul a te-

kintetben, hogy az a továbbiakban nem rögzít kötelezettséget a második közmeghallgatás meg-

tartás tartására vonatkozóan. 

 

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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4. számú melléklet 
 

Előzetes Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet 

várható következményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet-módosításnak nincs gazdasági és költségvetési hatása. A rendelet-módosítás társa-

dalmi hatása, hogy a szabályozás lehetővé teszi, hogy évente kettő helyett csak a jogszabály által 

előírt egy közmeghallgatás kerüljön megtartásra, így ez adott esetben kisebb mértékben korlá-

tozhatja a társadalmi részvételt. 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ménye) 

A jogszabály megalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy ezáltal a képviselő-testület mindig az 

adott helyzet és körülmények mérlegelésével dönthet, hogy a jogszabály által kötelezően előírt 

egy közmeghallgatáson kívül tart-e még egy közmeghallgatást. A jogalkotás elmaradása eseté-

ben a képviselő-testületnek - függetlenül az adott helyzettől és körülményektől - kötelező két 

közmeghallgatást tartani. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek bizto-

sítottak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 
A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek. 
 

 

 
 

 

 

 


