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ELŐTERJESZTÉS 

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

módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 

A szabályozás várható hatásait és következményeit megvizsgálva megállapítható, 
hogy a rendelet elfogadása  

- meghatározza az Önkormányzat és az újpesti nemzetiségi önkormányzatok 
kapcsolatrendszerét, rendezett és kiszámítható kereteket ad a nemzetiségi jogok 

gyakorlásához és érvényesüléséhez, 
- az eddigiekhez képest nem jelent az Önkormányzat számára többlet 
adminisztratív terhet, a végrehajtáshoz szükséges személyi, szervezési, tárgyi és 

pénzügyi feltételek az eddigivel azonos módon rendelkezésre állnak. 
 

A Képviselő-testület a 10/2019.(I.24.) számú határozatával elfogadta a 
megkötendő megállapodások tervezetét és felhatalmazást adott a polgármesternek 
azok aláírására. A megállapodást valamennyi nemzetiségi önkormányzat vezetője 

aláírta. 
A rendelet-tervezet mellékletét képező, a nemzetiségi önkormányzatok által aláírt 

megállapodások Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester titkárságán megtekinthetőek. 
 
 

 
Újpest, 2019. február 19. 

 
 
 

         Wintermantel Zsolt 
 

 
Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2019. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 

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

…./2019. (…...)  

önkormányzati rendelete 
 

 
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet 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 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 Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép. 

 
2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 
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melléklet a …/2019. (……) önkormányzati rendelethez 
 

Az Önkormányzat és az Újpesti nemzetiségi önkormányzatok között a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján létrejött 
megállapodások 

 
 

 
 
 

 
 

Indokolás 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai 

segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és 
adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.  
A (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a települési nemzetiségi 

önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év 

január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 
harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás 

szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 
harminc napon belül. 

 
A Képviselő-testület a 10/2019.(I.24.) számú határozatával elfogadta a 
megkötendő megállapodások tervezetét és felhatalmazást adott a polgármesternek 

azok aláírására. A megállapodást valamennyi nemzetiségi önkormányzat vezetője 
aláírta. 

 
A rendeleti szabályozás célja az Önkormányzat törvényi kötelezettségének 
teljesítése. 

 
 


