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Budapest Józsefvá rosĺ onkormá nyzat

Képviselő.testület e számára

Tĺsztelt Képviselő.testůilet!

Magyarország helyi önkormányzatairól szó|ó 20|1. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mhötv.)
133.$ (2) szerint a kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkoľmányzat miĺködésére, szervezetére,
döntéshozat a|i e|jár źsár a vonatkozóan.
A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testü|ete köteles megtáľgyalni és arról döntést hozni.
A javaslat elutasítĺásának indokát a he|yi önkormányzat köteles a kormanyhivatallal ismertetni.

Az Mhi'tv. fenti rendelkezése alapján Budapest Főváros Koľmányhivata|a 20|2. május 31-én
javaslatot intézett Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuárosi onkormźnyzatáthoz a Képviselő-
testĺilet 2012. e|so negyedévében elfogadott rendeletekkel kapcsolatban, mely az előterjesztés
mellékletét képezi.

Az Mhötv. 132.$-ben biztosított töľvényességi felügyeleti jogkörében jogalkotási szempontok
figyelembevételével vizsgźita az önkormányzati rende|eteket, és az alátbbi tárgykĺiľökben kifogásolta a
jo gszab źiy -szerkeszté s i gyakorlatot :
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2012. jr'inius 21. | ...' sz. napirend

Tárry: Budapest Főváľos Kormányhivatalának önkoľmányzati ľendeletalkotásra
vonatkozó iavaslata

A napirendet lyí|tJzźrt tilésen kell tĺárgyalni, a dĺintés elfogadásźůloz egyszeríĺ/lqiuqgÍteĺE
szav azattöbb sé g szfü s ége s.
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A rendeletek bevezető részében a rendeletalkotás alapjául szolgáló hataskiiľ és feladatkör
megbatározásának, az arÍa vonatkozó foľmai követelmények pontatlansága.
A Kormányhivatal az A|aptörvény 32. cikkének (1) bekezdésére (nem eredeti jogalkotói
hatláskör, hanem fe|hata|mazźts alapján történő jogalkotás) és (2) bekezdésére (eredeti
jogalkotói hatáskör) való helytelenbivatkozÁtsra hívta fe| a ťrgyelmet.

A nem eredeti jogalkotói hatáskörben alkotott rendeletek bevezető rendelkezésében a
feladatkört az A|aptörvény 32. cil'k (1) bekezdése szabźiyozza és e'gyértelműen meg kell
jelölni valamennyi olyan törvény általi fe|hata|maző rendelkezest, amely alapján a rende|etet
kiadják.

Helyelen az a gyakorlat, miszerint a kihirdetés napja van męhatározva hatĺĺlyba lépés
napjaként és a rendelet nem tarta|mazza a hatĺílybalépes pontos időpontját őrźtban
meglatározlla.

4. A rendelet indokolási kötelezettségének elmulasztásą ahol részletesen bemutatásra kerülnek a
szabźiyozźs szükségességét alátámasztó ĺársadalmi, gazdasági' szakmai indokokes célok.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testtiletet, hogy az önkormányzati ľendeletalkotás tárgyźban a
Kormányhivatal javaslatát megelőzően már eg1ĺeztetést foýatott a Hivatal a Kormányhivatallal es a
jövőben még fokozottabb figyelmet fog foľdítani a leírtak betartásźraés betanatásĺára.

A már hatá|yba lépett önkormźtnyzati rendeleteket módosítani nem kell, viszont a jövőben az
önkormányzati rendeletek megalkotásakor, szerkesztésekor figyelemmel kell lenni a Koľmányhivatal
á|ta| tett męál lapíüásokra.

A Kormányhivatal źiltal', az Alaptöľvény és a jogszabźůyszerkesztésľől szóló 6112009. (xII.14.) IRM
rendelet a|apján tett megállapitźsai he|ytét||őak, ezért kérem a T. Képviselő-testtiletet a határozati
j avaslat e|fogadására.

lĺjrat rozatijavaslat

A Képviselő-testüleÚ rligy dtint' hogy

1.) Budapest Főváros Kormłányhivatalźnak az önkormányzati rende|etalkotĺásra vonatkozó V-B-
0 0 4 / 0 0 63 4. 1 / 20 12. ijlgy ir atszámú j avaslatáv a| e gy etért és elfogadj a azt.

2.) az 1. pontban meghatátrozott javaslatot beépíti az önkormányzat rendeletalkotási gyakor|atźtba.

3.) felkéri a polgáľmestert Budapest Főváros Koľmányhivata|ának jelen határozatrő| valő
tt!ékoztatására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2012. jrinius 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csoport

Budapest, 2012. június 1 1 .

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
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Ügyiratszám: V-B-004/0 0634-1 t2o12.
Ügyintézó: dr. Kiss Marietta
Telefon: 328-5864
E-mail: kiss.marietta@bfkh.hu

Dr. Kocsis Máté
PoIgármester

Budapest Főváros V|ll. Kerület
Józsefvároqi ön kormá nyzat

Budapest

Tárgy: Javas|at

Mel|ék|eť í db.
Hiv. szám: -

Tiszte|t Polgármester Úrt

Mel|éke|ten megküldtm a Budapest Főváros V!|t. KerÜlet Józsefuárosi tnkormányzat Képvise|ő-
testületéhez intézett javaslatom egy pé|dányát.

Kérem szíves közremĺiködését a javaslat testÜ|ethez történó e|juttatásában, továbbá, hogy az abban
foglaltakat e testillet

30 napon beltil

napirendjére tÚzze, tárgya|ja meg és erró] hozzon dtntést.

Magyarország he|yi Önkormányzatairl| szl|ó2011. éviCLĐüIX. törvény (továbbiakban: MhÖtv') í33' s
(2) bekezdése alapján a javaslat e|utasítása esetén annak indokárll várom szíves tájékoáatását'

EzÚton szeretném Polgármester Urat tájékoztatni arró|, hogy a munkájuk során je|entkező prob|émák
mego|dásához - az Mhttv. 132. s (1) bekezdés k) pontjában kapott fe|hatalmazás alapján - a
kormányh ivata| m u n katá rsai készség ge | á | | nak re ndel kezésére.

Budapest, 20í2. május n,i!:l,,,
Tisztelettel:

Dr. Pesti lmre
egbĺzott fe|hata|mazásával:

1 056 Budapest' Váci u. 6244. - í 364 Bp. PÍ. 234. - Te|efon: +36 (í ) 235-1737 - Fax: +36 (1) 235.,|703
E-mail: budapest@bfkh. hu - Honlap: www.bfkh.hu
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KÜRMÁNYHřVATAIA

rőĺe ezcn.ľó

Ügyiratszám: V-B-004/0o634-1t2o12
Ügyintéző: Dr. Kiss Marietta
Telefon: 328-5864
E-maĺ|: kiss.marietta@bfkh.hu

Tárgy:Javas|at

Me||ék|et:
Hiv. szám: -

B udapest Főváros Vllt. kerü let Józsefvárosi on kormányzat
Képviselő.testülete

Budapest

Tiszte|t Képvisető-testü|et!

Budapest Főváros Kormányhivata|a (a továbbiakban: Kormányhivata|) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szó|ó 20,|1. évi OLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 132. $-ban biáosított
törvényességi fe|iigye|etijogkörében, jogalkotási szempontok figye|embevételéve| vizsgá|ta a Budapest
Főváros V|||. kerület Józsefuárosi tnkormányzatĄa továbbiakban: tnkormányzat) Képvise|ő{estü|ete
á|ta| 2012. első negyedévében e|fogadott rende|eteket' A vizsgálat eredményeképpen az Mhötv.133. $
(2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva aza|ábbi

javaslatot
teszem.

A Képvise|ő-test[ilet á|ta| 2o12. e|ső negyedévében a|kotott rende|eteket áttanu|mányozva az alábbi
tárgykörökben tapasáa|tam a jogszabá|yszerkesztési gyakor|atot hibásnak, ezá|ta| kifogáso|hatonak.
A rendeletek bevezető része, a hatályba |éptető rendell<ezése nincs összhangban a jogalkotásról szó|ó
2010' évi CXXX. törvénnye| (a továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabá|yszerkesáésrő| szó|ó 6112009.
(X|l.14.) lRM rende|ette| ( a továbbiakban: Jszr.) továbbá az Jszr._ben előírt indoko|ási köte|ezettség
e|mu|asáása is megá||apítható.

1.) A rende]etek bevezető részében á|ta|ános je||egge| je|entkező prob|éma a rende|etalkotás

a|apjáuI szo|gáló hatáskör és feĺadatkĺjr meghatározásának formai kĺivete|ményeire vonatkozó
rende|kezések figye|men kívü| hagyása.

Az eredeti ioqatkotói hatásktirben a|kotott he|yi rende|etek bevezető rende|kezése az A|aptörvény

32.cikk(2) bekezdését nem a jogszabá|yoknak megfe|e|ő mldon, fe|hata|mazást adó jogszabá|yhe|yként,

hanem tévesen fe|adatkörként je|ö|ik meg.

1 056 Budapest, Váci u. 62-64. _ í 364 Bp. Pt. 234. - Te|efon: +36 (1 ) 235-1737 - Fax: +36 (,|) 235-1703
E-mail : budapest@bfkh.hu - Honlap: www.bfkh.hu
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A Jszr. 53. s (2) bekezdése egzakt módon meghatározza, hogy az eredeti ioqatkotói hatáskörben
megalkotni tervezett he|yĺ önkormányzati rende|et bevezető rende|kezésében me|y jogszabályhe|yre kel|
hivatkozni.

"53. s Q) Eredetijogatkoói hatáskörben megatkotniteruezett hetyi onkormányzati rendelet esetében az
ć5nkormányzat eredeti jogalkotőÍ hatáskć5rét megállapíto rendetkezésként az Alapti5łvény 32. cikk
(2) bekezdését kell megjelrlni.''

A Jszr.55.s (5) bekezdése pedig konkrétan meghat áro7Ža, hogy ,,az tnkormányzati rendelet bevezető
részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptőruény 32. cÍkk (1)
bekezdés meýelelő pontját, a helyi önkormányzatokróI szóló tć5ruénynek a feladatkć5rt
megáIlapító rendelkezéséÍ vagy más ti5rvénynek a feladatkőrt megáIlapító rendetkezését kelt
feltiintetni."

A Jszr. mellék|ete gyakor|ati útmutatót is nyÚjt a bevezető rész megfoga|mazásához.

,,7.4.3. Az eredetÍ iogatkotóÍ hatáskćirben kiadott onkormányzati rendelet teruezete bevezető
részének a felépítése

{a rendelet megalkotójának teljes megjelölése} az Alaptöruény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, [az Alaptoruény (VAGV {a helyi önkormányzatokról szóló töĺvényre
vo n atkozó m e rev h iv atko zá s}]

{[az Alaptörvény (VAGY) a hetyi onkormányzatokrót szótó töruény] feladatkört megáltapító szerkezeti
egységére vagy egységeire vonatkozo hivatkozás}[-ában (VAGV -ében (VAGV -jában] meghatározott
fe l ad atkö ré,b e n e lj á ru a a kÖvetke ző ket re n d e l i e l :,'

Ezen jogszabá|yi e|óírássa| e||entétesen kerÜ|t e|fogadásra több, eredetijoga|kotóijogkorben e|fogadott
rende|etĺ szabá|yozás, így pé|dáu| a ,,Budapest Főváros V|t|' kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat
Képvĺselő-testületének 15l2012.(x'20.) önkormányzati rende|ete a Képvise|ő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési szabályzatáró| szóĺó 1912009. (V.06.) önkormányzati rende|ete mldosításáró|'',
a m e| y az a|äbbi bevezető re n d e l kezés t tarta|m azza:

,,Budapest Főváros vtlt. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képvisető-Testülete a helyi
önkormányzatokrol szóló 1990. évi LW. töruény 1B. s 0 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32' cikk (2) bekezdésében meghatározoft fetadatkörében etjárua a klvetkezőket rendeti
el:"

Hivatkozott he|yi rendelet bevezető része, mind a hatáskör, mind a fe|adatkör megje|ĺi|éséné| téves
jogszabá|yi hivatkozásokat tarta|maz.

Tekintette| arra, hogy a Jat. 8. s (2) bekezdése érte|mében ,,nem lehet módosÍtani a jogszabály
megjelolését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépeft jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető
rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett
nemzetközi szerzödés, a nemzetkozi szerződéshez fűzÖtt fenntartás, kifogás és nyilatkozat szovegét,,,
így a fentiekben hivatkozott jogszabá|yszerkesztési jogsértések sem reparáĺhatók már, azonban
nyomatékosan felhÍvom a tiszte|t Képvise|ő{esttj|etet, hogy a rende|eta|kotási gyakor|ata során a
jÖvőben a Jszr. e|óírásait az a|ábbĺak szerint Vegye figye|embe:

- Az önkormányzat eredeti ioqa|kotói hatáskörét megá||apító rendeĺkezésként az A|aptörvény 32.
cikk. (2) bekezdését ke|| megje|ö|ni, továbbá
- meg ke|l je|ö|ni aá a fe|adatkört megá|lapító jogszabályi rendelkezést, ame|y a|apján a rende|etet
kiadják: itt az A|aptörvénynek Vagy a he|yi önkormányzatokró| szó|ó 1990. évi LXV. törvénynek (a
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továbbĺakban. ow.1 a fe|adatkort megá|lapító szerkezetĺ egységére vonatkozó hivatkozást kel| fe|ttjntetni,
va|amĺnt
- fel ke|l tüntetni a joga|kotás aktusára uta|ó kifejezést: ,,..' a következőket rendeli e|''.

Fent ismertetettek a|apján a kifogáso|t Szervezetĺ és Műkodési Szabá|yzat bevezető rende|kezésének
megĺfogalmazása he|yesen az a|ábbi:

,,Budapest Főváros V|l|. kerÜlet Józsefuárosĺ tnkormányzat Képvise|ő-Testü|ete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredetijoga|kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében e|járva a következőket rende|i el:''

Megjegyezni kívánom, hogy a hivatkozott önkormányzati rendelethez hason|óan he|ýelen és ezá|ta|
jogsértő a 3120,|2. (l.24.)' az 5l2o12 (l|.9.)' a 6ĺ2012. (l|.23.)a 1612012 (l||.08.)' a 17ĺ2012. (||l'08.)' a
1912012' (||l.08.) 2112012. (lIl. 08.)' a 2312012.(||l.29.) és a 2612012.(lIl.29.) önkormányzatĺ rendeletek
bevezető rende|kezésének megfogalmazása is.

2. A nem eredeti ioqalkotói hatáskiirben a|kotott rende|etek többségének bevezető rende|kezése
sem fele| meg a hatá|yos jogszabá|yoknak, miután e jogalkotás során ĺs az A|aptörvény 32. cikk (2)

bekezdését je|ö|ik meg fe|adatkört meghatároző jogszabá|yhe|yként. A fe|adatkört az A|aptörvény
32.cikk (1) bekezdésében rögzített pontok tarta|mazzák.( Jszr. 55.s {5) bek.)

A Jszr. 54. s (2) bekezdése rende|kezik arról, hogy a törvényi fe|hatalmazás alapján mega|kotni tervezett
he|yi önkorm ányzati rende|et bevezető rende|kezésében me|y jogszabá|yhe|yre ke|| hivatkozni.

,,54. s () A nem eredeti iogalkotói hatáski5rben mégalkotni teruezett rendelet bevezető részében
egyéftelműen meg kell jelolni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges
valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabáIyÍ rendelkezést, amely alapján a
rendeletet kiadjäk."
A fe|adatkör meghatározásáná| pedig érte|emszerűen a már hivatkozott Jszr. 55.$ (5) bekezdésében
fog|a|takat ke|| figyelembe vennĺ.

Ezen jogszabá|yĺ eĺőÍrássa| e|lentétesen kerti|t e|fogadásra több, nem eredeti joga|kotói jogkörben

elfogadott rende|eti szabá|yozás. így pé|dáu| ,,Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefuárositnkormányzat
Képviselő-testületének 25/2012. (lll,29.) onkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociáĺis eltátások formáirlt és a térítési díj fizetés RÖtetezettségröt szótó 21/2011. (tV.12.)

önkormányzati rendelet módosításáról',, ame|y az a|ábbi bevezető rende|kezést'tarta|mazza:

,,Budapest Főváros Vlll. kerÍ]let Jlzsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺjlete a szociális igazgatásról
és szociáIis ellátásokrol szóló 1993. évi lll. töruény 62. s e) bekezdésében, a 92. $ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárua a kovetkezöket rendeli el:',

A Jat. már idézett B. s (2) bekezdése értelmében, mivel a jogszabály bevezető rendelkezése nem
módosíthatő, így a jogsértés ez esetben sem repará|ható, azonban fe|hívom a tiszte|t Képvise|ő.
testü|etet, hogy rende|eta|kotásĺ gyakorlata során a jovőben a Jszr. vonatkozó szabályai
figye|embevéte|éveĺ fogadja e| rendeleteit:

- A nem eredeti ioqalkotói hatáskörben megalkotott önkormányzati rendeleteknél egyértelműen meg
ke|| je|ö|ni a jogszabály megalkotásához szükséges va|amennyi fethatalmazó rendelkezést. Tekintettel
ar,ľa, hogy önkormányzati rende|et a|kotására csak törvény adhat fe|hata|mazást, a fe|hata|mazást adó
rende| kezés kizáró|ag tĺirvényi |ehet.
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Ugyanakkor az a gyakorlat is helyte|en, amely a kĺhirdetés napját je|ö|i meg a hatályba |épés napjának,

amennyiben a hatá|ybalépés pontos időpontját órában nem határozza meg. A kihirdetés napjáva| azonos
nappa|, ám hiányosanhatározzák meg a hatá|yba|épést az a|ábbi onkormányzati rende|etek:

1t2o12. (|.24.), 5|2012. (|l.o9.),7t2o12. (||.21.),9ĺ2012. (l|.20.), 12l2o12. (||,21), 1612012. (l||.05.).

Tekintette| arra, hogy a Jat. 8. $ (2) bekezdése érte|mében nem lehet módosítani a hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés hatátyba!éptető rendelkezését, így a jogsértés nem repará|ható, kérem

tisztelt Képvise|ő-testü|etet, hogy a rende|eta|kotási gyakorlata során a jovőben a rendelet hatá|yba

|éptető rende|kezésének megfoga|mazásáná| aza|ábbiak szerint szíveskedjék eljárni:

- A rende|et hatá|yba|épésének időpontját a kihirdetéshez képest kel| meghat ározni: P|. Eza rende|et a
kihirdetését követő e|ső/második,ötödĺk (stb.) napon |ép hatá|yba. tz a rende|et a kihirdetését követő

hónap e|ső/tĺzenotodik (stb.) napján |ép hatá|yba.
- Amennyiben a hatá|yba |épés időpontját naptári napban ál|apítja meg, legyen figye|emme| arra, hogy az
csak a kihirdetést követő nap lehet.
- Amennyiben a rende|etet a kihirdetés napján kívánja hatályba |éptetni, a rende|kezést az a|ábbiak

szerint ke|| megfoga|mazni:,,Ez a rende|et2012. május 1. napján 14.00 órakor, il|etve ez a rende|et a
kihirdetésének napján 14.00 órakor |ép hatá|yba.''
- A hatá|yba|épés időpontja meghatározhatl valame|y esemény vagy feltéte| bekövetkezéséhez képest:

P|' Ez a rende|et {a hatályba|épés napját meghatározó esemény vagy fe|tétel meghatározása}-t kovető

{va|ahányadik} napon |ép hatá|yba. Vagy: Ez a rendelet {a hatá|ybalépés napját meghatározó esemény

vagy fe|téte| meghatározása}- nalďnek a napján |ép hatá|yba

4. Szintén jogsértő az a gyakorlat, hogy az Önkormá nyzat á|ta| e|fogadott he|yi rende|etek egyike sem

tarta|maz indoko|ást.
Az A|aptörvény T) cikk (2) bekezdése érte|mében az önkormányzat rende|ete jogszabá|y.

A Jat. r8's (1)-(2) bekezdése értelmében pedig 
"a 

jogszabáIy tervezetéhez a jogszabály előkészĺtője
indokotást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat,

amelyek a javasolt szabályozásŕ sztÍkségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várhato

hatásait.
(2) A jogszabály teruezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az

eurlpai unils jogblt eredő kötelezettségek összhangjárd, valamint a 20. $ szerinti egyeztetési

kltelezettségről.,'

Miután e processzuá|is jogsértés orvos|ására szĺntén nincs mód, így fe|hívom a T. Képvise|ő-testü|et

figye|mét, hogy a jövöben a jogalkotási gyakor|atuk során |egyenek figye|emme| indoko|ási

kötelezettségükre, ame|yben részletesen bemutatásra kerü|nek a szabályozás szükségességét

a|átámasäó társadalmi, gazdasági, szakmai indokok és cé|ok.

Kérem, hogy az Mhiitv. í33. s (2) bekezdésében foglaltakra figye|emmel a fenti javaslatot

szíveskedjen - 30 napon belül - megfontolni és arróI döntést hozni. A javaslat elutasítása esetén
an nak i ndokáról a kormányh ivataIt tájékoztatn i szíveskedjenek.

Budapest, 2O,|2, május #.''
Tisztelettel:

megbízott főigazgató




