
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

Társadalmi hatása a rendelet hatályon kívül helyezésének nincs, hiszen azonnal megalkotásra 

kerül az Önkormányzat Képviselő-testületének újonnan hatályba lépő Szervezeti és Működési 

Szabályzata. A rendelettervezetnek jelentős társadalmi hatása nincs. 

b) Környezeti és egészségi következményei 

Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.  

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai 

nincsenek.  

d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

A rendelet megalkotását az Mötv. és a kapcsolódó jogszabályok változása teszik szükségessé. 

Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező az új önkormányzati ciklus kezdetével egy 

új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását tartjuk célszerűnek. Több esetben a 

rendelet pontosítása történt meg. 

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai 

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs. 



INDOKOLÁS 

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2019 (…..) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Általános indokolás 

 

A jogi szabályozás szükségességét alátámasztja az Mötv. 53.§ (1) bekezdése, melynek 

értelmében a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében 

határozza meg működésének részletes szabályait a testületi működés helyi sajátosságainak 

érvényesülése érdekében. 

A megváltozó jogszabályi környezet, valamint a feladatok és hatáskörök átrendeződése 

megköveteli a jelenleg hatályos, az Mötv. rendelkezésein alapuló SZMSZ felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotása során a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 

Jat.) és annak végrehajtási rendelete, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 

IRM rendelet rendelkezései az irányadók. 

Az új rendelet megalkotásának célja, hogy megfeleljen a megváltozott jogszabályi 

környezetnek, ezért az átfogó módosítás helyett célszerűbb egy új SZMSZ megalkotása. 

A rendelet megalkotása európai uniós jogot nem érint. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

Az SZMSZ-ben indokoltnak látjuk rögzíteni a képviselő-testület létszámát. 

 

A rendelet-tervezet 4-5. §-ához 

Az alakuló, rendes és rendkívüli ülésekről rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Képviselő-

estület a székhelyén kívül is ülést tartson. Az Mötv. hivatkozását tartalmazza.  

 

A rendelet-tervezet 10. § -ához 

Az ülések összehívására vonatkozó szabályok kerültek rögzítésre. Pontosításra került a 

képviselők részére a Képviselő-testület anyagaihoz való hozzáférés (fakkrendszer, meghívó 

email címre való megküldése), hogy az igazolható módon történjen meg. A Képviselő-testület 

rövid úton történő összehívását részletezi a szabályozás.   

A rendelet-tervezet 12. § -ához 

Az ülésre meghívottak köre pontosításra és kibővítésre kerül. 

A rendelet-tervezet 13. § -ához 

Az ülés vezetése minden esetben biztosított legyen, ezért beépítésre került, hogy a korelnök 

akadályoztatása esetén a Képviselő-testület jelen lévő legidősebb tagja is vezetheti az ülést.  



 

A rendelet-tervezet 16. § -ához 

A Képviselő-testület tagjára, valamint minden jelenlévőre vonatkozik a szabályozás az ülés 

zavartalanságának biztosítása érdekében.  

A rendelet-tervezet 18. § -ához 

Az elnök a testület ügyrendi határozata alapján az ülést berekeszti. Pontosításra került a 

döntéshozatal mechanizmusa. 

A rendelet-tervezet 20. § -ához 

Szóbeli előterjesztés esetén is szükséges írásban benyújtani a határozati javaslatot. A 

szabályozás kiegészítésre került. 

A rendelet-tervezet 22. § -ához 

Bármely képviselő ügyrendi javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján a napirendeket 

külön kell tárgyalni.  

A rendelet-tervezet 28. § -ához 

Beépítésre került a „frakciószövetség” fogalma. Szabályozásra került, hogy a 

frakciószövetség vezetőjét felszólalási jog illeti meg.  

A rendelet-tervezet 32. § -ához 

A frakciószövetségek jogosítványai beépítésre kerültek.  

A rendelet-tervezet 34. § -ához 

A szavazás módjának pontosítása 

A rendelet-tervezet 37. § -ához 

A titkos szavazás lebonyolításának rendje részletesebb szabályokat tartalmaz. 

A rendelet-tervezet 39. § -ához 

Az érintettség szabályainak pontosítása, a kizárásról a Képviselő-testület minősített 

többséggel dönt. 

A rendelet-tervezet 41. § -ához 

Kiegészítésre került „a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével”. A hangfelvétel nem 

selejtezhető a 78/2012. (XII.28.) BM rendelet szerint, tehát a jogszabályoknak megfelelően 

kell eljárni. 

A rendelet-tervezet 43. § -ához 

A széleskörű nyilvánosságot kívánjuk biztosítani a betekintés során, mely alól kivétel a zárt 

ülések anyaga, de a határozat megismerését zárt ülésen hozott döntés esetében is biztosítani 

szükséges.  



 

A rendelet-tervezet 46. § -ához 

Szóbeli előterjesztés esetén is szükséges írásbeli határozati javaslat, amit a szóbeli előterjesztő 

nyújt be a polgármesternek. A szabályozás pontosításra került. A tervezet kiegészítésre került 

a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos rendelkezésekkel, ugyanis a Képviselő-testület 

korábban erről nem szerzett tudomást, hogy a döntései hogyan kerültek végrehajtásra.  

A rendelet-tervezet 48. § -ához 

A közmeghallgatás időpontja lehetőség szerint december és június hónapban kerülne 

megtartásra a havi rendes képviselő-testületi ülésen. Bővített lehetőség.  

A rendelet-tervezet 52. § -ához 

Közmeghallgatás szabályai kerültek pontosításra, melynek célja az volt, hogy a kérdező, 

amennyiben nem fogadja el a választ, úgy a hitelesített jegyzőkönyv alapján 15 napon belül 

írásbeli tájékoztatást, választ kapjon.  

A rendelet-tervezet 58. § -ához 

A bizottsági struktúra változása miatt két új bizottság megalakításáról szól a rendelkezés.  

 

A rendelet-tervezet 62. § -ához 

A bizottság működésének biztosítása céljából szükséges az összehívás mindenkori 

szabályozása.  

A rendelet-tervezet 72.-73. § -ához 

Két új tanácsnok megválasztásával biztosítható a hatékonyabb működés, egy tanácsnok 

feladatköre egy új tanácsnoki megnevezéssel átkerül. A tanácsnokok beszámolását is 

szabályozza a rendelet. 

A rendelet-tervezet 74. § -ához 

A tanácsnokok kapcsolattartását szabályozza.  

A rendelet-tervezet 77/B. § -ához 

Több önkormányzati frakció munkájának koordinálására célszerű a frakciószövetség 

létrehozása. A frakciószövetség jogosítványait tartalmazza a szabályozás.  

A rendelet-tervezet 80. § -ához 

A rendeletet hatályba kell léptetni.  

A rendelet-tervezet 81. § -ához 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletét hatályon 

kívül kell helyezni.  



 

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete 

Kiegészül a Közbiztonsági Bizottság és a Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság 

hatáskörével.  

A rendelet tervezet 1.számú függelék 

Kiegészül a Képviselő-testület névsorával. 


