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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatá-

nak elfogadására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A 2013. január 1-jén hatályba lépő, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az eddigieknél részletesebben és pontosabban 
szabályozza a helyi képviselő-testületek és szerveik működését. A törvény 
ugyanakkor megtartja a testületeknek azt a jogosultságát, egyben kötelezett-
ségét is, hogy működésük részletes szabályait rendeletben szabályozzák. Ezen 
törvényi felhatalmazásra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy – figyelemmel a rendelet-tervezethez csatolt indokolásra is – fogadja el új 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A tervezett szabályozás várható hatásait megvizsgálva megállapítható, hogy az 
- a törvényi keretek között kellő részletességgel szabályozza a Képviselő-
testület és szervei működését, 
- kellő garanciákat nyújt a gyors és hatékony működésre, 
- biztosítja a szükséges nyilvánosságot és 
- a jelenlegihez képest nem jelent többletterhet a Polgármesteri Hivatalnak, il-
letve nem jár többletköltséggel. 
 
Egyben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetiségek jogai-
ról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései szerint az újpesti nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodásokat 2013. január 31.-ig felül kell vizs-
gálni. Mivel ezen megállapodásokat a decemberben elfogadásra kerülő jogsza-
bályok is érintik, így a felülvizsgálatra csak január elején kerülhet sor. Ezen 
megállapodásokat a nemzetiségi önkormányzatok testületének, majd ezt köve-
tően a Képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Mindezekre tekintettel a ren-
delet-tervezet 3. melléklete a megállapodásokat jelenleg még nem tartalmazza, 
azt majd a januári testületi ülésen kell elfogadni. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. december 10. 
 
 
     
                    Wintermantel Zsolt 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendele-
tét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 


