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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Véleményezési határidő: 2018. szeptember 25. 16 óra  

Véleményezési cím: tarsadalmiegyeztetes@ujpest.hu 
 

 
Tárgy: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására 

 
 

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: 

A szabályozás tartalmát tekintve szövegszerűen megegyezik a Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet - 1/2018. (I.26.) 
rendelettel megállapított - 57/A. §-ával. A szabályozás önálló rendeletbe foglalását 
jogszabály-alkotási, jogtechnikai okok indokolják, így annak érdemi hatásai 

nincsenek. 
   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. 
   d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés 

teszi szükségessé. 
   e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
Újpest, 2018. augusztus 28. 
 

 
 

         Wintermantel Zsolt 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) 

önkormányzati rendeletét. 
Felelős: polgármester 

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

…/2018. (…...)  

önkormányzati rendelete 
 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok tíz százaléka. 
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a 

választópolgárok legalább huszonöt százaléka kezdeményezte. 
 

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

 
3. § 

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

önkormányzati rendelet V/A. Fejezete. 
 

 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A szabályozás tartalmát tekintve szövegszerűen megegyezik a Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet - 1/2018. (I.26.) 

rendelettel megállapított - 57/A. §-ával. 
 

A Képviselő-testület 2018. januárjában – a megváltozott jogszabályi előírásokra 
tekintettel – módosította a helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó 
szabályokat. Az új szabályozás – annak rövidségére tekintettel – a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatába került beépítésre. 
Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtás keretében rámutatott 

arra, hogy a megalkotott szabályozás tartalmilag minden tekintetben megfelel a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Kormányhivatal ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy ezen rendelkezéseket – kodifikációs okokból - nem az Szmsz. 

részeként, hanem önálló rendeletként kell megalkotni. A szabályozás az Szmsz. 
részeként akkor lenne lehetséges, ha a Képviselő-testület új szervezeti és működési 

szabályzatot fogadna el, a meglévő szabályzat módosításaként erre nem kerülhet 
sor. A Kormányhivatal a hasonló szabályozási módot alkalmazó más 
önkormányzatok figyelmét is felhívta a módosítás szükségességére. 

 
 


