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A Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 
 
 

Tárgy: Döntés Penz András által benyújtott „Az éghajlati vészhelyzetről és a párizsi 
megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásról” vonatkozó önálló 
képviselői indítvánnyal összefüggésben 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Penz András képviselő önálló képviselői indítványában kéri a Képviselő-testületet egy „Az 
éghajlati vészhelyzetről és a párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő 
hozzájárulásról” szóló, önkormányzati rendelet megalkotására. 
 
Az előterjesztés rendeletalkotásra irányul, azonban nem veszi figyelembe a (2010. évi CXXX 
törvény, illetve a 62/2009. (XII. 14) IRM rendelet) jogalkotásról szóló jogszabályokat. 
A mellékelt „rendelet-tervezet” szerkezete nem a jogszabályszerkesztés szabályait követi, hanem 
az önkormányzati határozatok mintáját veszi alapul. Így tartalma szerint az előterjesztés 
önkormányzati határozat megalkotására irányul. A képviselői indítvány szerinti témakörben 
önkormányzati rendelet megalkotására egyébként jogszerűen nem is kerülhetne sor, tekintettel 
arra, hogy Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése értelmében önkormányzati 
rendelet kizárólag törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve 
törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotható. Láthatóan a képviselői indítvány összekeveri 
a rendeletalkotásra vonatkozó hatáskört és az önkormányzati határozatban szabályozható feladat 
szabással kapcsolatos hatáskört. 
A fentiektől függetlenül megállapítható, hogy az érintett témakörben Képviselő-testületi 
határozat(ok) meghozatala sem indokolt, mivel az Önkormányzat már jelenleg is több olyan 
programmal, intézkedési tervvel rendelkezik, amelyek alkalmasak az adott témakör szerinti 
kérdések rendezésére. Ezek a programok az alábbiak: 
 

- Energia megtakarítási Intézkedési Terv, amely legutóbb 2018.02.28. napján került 
felülvizsgálatra, 

- Környezetvédelmi Program a 2014-2019-es időszakra vonatkozóan, amelynek 
felülvizsgálata éppen most lesz aktuális, 

- Kistarcsa Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja, Local Agenda 21. 
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SZMSZ) 10.§ (6) bekezdése értelmében: 
(6) A képviselő-testület a napirend meghatározásakor az önálló képviselői indítvány 

tárgyalásáról egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
Az SZMSZ 10. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a napirend meghatározásakor a 
sürgősségi indítvány tárgyalásáról egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, azt  
az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozat elfogadását: 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Penz 
András képviselő önálló képviselői indítványa szerinti témakörben rendelet 
megalkotására jogszerűen nem kerülhet sor, határozat meghozatala pedig nem indokolt, 
tekintettel arra, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata már jelenleg is több olyan 
programmal, intézkedési tervvel rendelkezik, amelyek alkalmasak az adott témakör 
szerinti kérdések rendezésére, melyre tekintettel a Képviselő-testület a kérdésben a 
határozathozatalt mellőzi.  
 
Határidő: azonnal,  
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 

 
 
Kistarcsa, 2019. december 11. 
 
 

  Juhász István 
  polgármester 

 


