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Jogi szempontból ellenőrizte: -  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel 

összefüggésben - figyelemmel az elmúlt időszakban történt kormányzati és önkormányzati 

intézkedésekre és döntésekre – ismételten felülvizsgáltunk több önkormányzati rendeletet, 

melyek módosítására teszek javaslatot. 

 

Az új koronavírus-járvány következményeként – az egészségügyi veszélyek és a globális 

gazdasági károk mellett – számolni kell a negatív helyi gazdasági, társadalmi hatásokkal is. 

Önkormányzatunk már tett intézkedéseket a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került 

emberek és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási lehetőségek megőrzésére, a 

vállalkozások működése tovább folytatásának segítésére. A biztosított lehetőség 

méltányossági szempontból történő további bővítésére módosítására teszek javaslatot. 

 

Továbbá az új szabályozás– figyelemmel a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet alapján biztosított pénzintézettől igényelhető hitelhez kapcsolódó fizetési 

moratóriumra – biztosítani kívánja annak lehetőségét, hogy a társasházak / szövetkezeti házak 

részére megállapított önkormányzati támogatási összeg fennmaradhasson, és Újpesten lévő 

lakóépületek felújítása, korszerűsítése a továbbiakban is megvalósulhasson. 

 

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

jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
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a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A javasolt rendeletmódosítás a további beavatkozás lehetőségét teremti meg a járványhelyzet 

miatt nehéz helyzetbe került emberek és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási 

lehetőségek megőrzésére, a vállalkozások működése tovább folytatásának segítésére. 

 

Az új koronavírus-járvány az újpesti polgárok és vállalkozások életére is jelentős negatív 

hatással van. A járvány következményeként nemcsak az egészségügyi veszélyekkel, a negatív 

helyi gazdasági, társadalmi hatásokkal is számolni kell. 

A rendelet szerinti lehetőségek, díjmérséklések hozzájárulnak a helyi gazdasági élet újra 

indításához, ehhez, és a különösen indokolt esetben adott méltányosság biztosításához 

rendelkezésre áll a költségvetési fedezet. 

 

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 szabályozás az adminisztratív terheket a kérelmek és jogosultak számának függvény 

befolyásolja, de ez arányban áll a rendelet alkalmazásával várt gazdasági, társadalmi 

előnyökkel. A rendelet módosításával várható ügyiratforgalom emelkedéséhez szükséges 

személyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosításának szükségességét indokolttá teszik az a.) pontban foglaltak. 

Rendeletmódosítás elmaradása esetén az Önkormányzatnak nem állna módjában további 

díjmérséklést, támogatást, illetve méltányosságot biztosítani a kérelmezők részére 

 

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 

rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi többletköltségei többlet pénzügyi forrást 

igényelnek, amely a költségvetésben átcsoportosítást igényel. 

 

Döntési 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 helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében, és az 

új koronavírus-járvány okozta a veszélyhelyzettel összefüggésben egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (……) önkormányzati 

rendeletét. 

Felelős: Polgármester  
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polgármester 


