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Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Horváth Tamásné HVB elnöke

szóló

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014.október 12.napján megtartott önkormányzati képviselő és polgármester választást
követően a választás napjától számított 15 napon belül az új képviselő-testületnek az alakuló
ülését meg kell tartani. Az alakuló ülésen – egyebek mellett – meg kell választani titkos
szavazással a polgármester javaslatára az alpolgármestert.
A 2011. évben megalkotott szervezeti és működési szabályzat rendelkezései az azóta eltelt
idő alatt bekövetkezett jogszabály változások miatt teljes körű felülvizsgálatot igényelnek. A
felülvizsgálat elkezdődött , folyamatban van , és várhatóan még ebben a hónapban javaslatot
teszünk új rendelet megalkotására és a jelenleg hatályos SZMSZ – ról szóló rendelet hatályon
kívül helyezésére.
A hatályos SZMSZ 55.§ -58.§ - ai rendelkeznek az alpolgármesterek jogállásáról. Az
Mötv. 74.§(1) bekezdés értelmében:
„ A képviselő-testület a polgármester javaslatára , titkos szavazással , minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére , munkájának segítésére egy alpolgármestert
…………………….választ , több alpolgármestert választhat.”
A törvény rendelkezése értelmében egy alpolgármester választása kötelező , több
alpolgármester választása lehetőség ! Az előző ciklusban a képviselő-testület 2
alpolgármestert választott , azonban ennek a rendelkezésnek jövőbeni fenntartását a
képviselő-testületnek mérlegelni kell. A polgármester úrral folytatott előzetes egyeztetés
eredményeként megállapítható , hogy csak egy alpolgármester megválasztására kíván
javaslatot tenni. Annak érdekében , hogy az alpolgármester választás törvényesen
megtörténhessen módosítani kell az SZMSZ fentebb említett rendelkezéseit. A hatályos
SZMSZ normaszövege ugyanis nem lehetőségkén , hanem kijelentő módban , kötelező
szabályozásként tartalmazza az „alpolgármesterek”-re vonatkozó szabályokat.
Az SZMSZ –ről szóló 3/2011.(IV. 29.) rendelet 55.§(1) bekezdésében foglalt rendelkezés
szerint :
„A
képviselő-testület
saját
tagjai
közül
………………….alpolgármestereket választ”.

a

polgármester

javaslatára

Korábbi gyakorlattól eltérően egy alpolgármester megválasztására kívánok javaslatot tenni ,
ezért a titkos szavazás lebonyolítása előtt módosítani kell az SZMSZ – t a melléklet szerinti
tartalommal.
Amennyiben a képviselő-testület az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja és
megalkotja a mellékelt módosító rendeletet , a módosító rendeletet a képviselő-testület
azonnal kihirdeti és hatályba lépteti. Ebben az esetben a hatályba lépés időpontját „év ,
hónap , nap , óra, perc” részletezésben (pl. 2014.október 21. , 17.óra 45 perc) kell
megjelölni.
A kihirdetésre szünetet kell elrendelni , majd a szünet után lehet az alpolgármestert
megválasztani.
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges , ami azt jelenti , hogy a
megválasztott képviselők több , mint felének „igen” szavazta kell !
Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet , hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot
fogadja el , és alkossa meg a rendeletet az SZMSZ módosításáról.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp
Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása:
nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az alpolgármester törvényes megválasztásához
szükséges a rendelet módosítása , mivel a hatályos rendelet több
alpolgármester megválasztását írja elő.
A

rendelet

megalkotása

elmaradása esetén várható következmények: a rendelet
megalkotásának elmaradása esetén az alpolgármester
megválasztása törvénysértő módon történne , és annak
következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti
szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A hatályos SZMSZ 55.§ -58.§ - ai rendelkeznek az alpolgármesterek jogállásáról. Az
Mötv. 74.§(1) bekezdés értelmében:
„ A képviselő-testület a polgármester javaslatára , titkos szavazással , minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére , munkájának segítésére egy alpolgármestert
…………………….választ , több alpolgármestert választhat.”
A törvény rendelkezése értelmében egy alpolgármester választása kötelező , több
alpolgármester választása lehetőség ! Az előző ciklusban a képviselő-testület 2
alpolgármestert választott , azonban ennek a rendelkezésnek jövőbeni fenntartását a
képviselő-testületnek mérlegelni kell. A polgármester úrral folytatott előzetes egyeztetés
eredményeként megállapítható , hogy csak egy alpolgármester megválasztására kíván
javaslatot tenni. Annak érdekében , hogy az alpolgármester választás törvényesen
megtörténhessen módosítani kell az SZMSZ fentebb említett rendelkezéseit. A hatályos
SZMSZ normaszövege ugyanis nem feltételes módban , hanem kijelentő módban szabályozza
az „alpolgármesterek”-re vonatkozó szabályokat.
Az SZMSZ –ről szóló 3/2011.(IV. 29.) rendelet 55.§(1) bekezdésében foglalt rendelkezés
szerint :
„ A képviselő-testület saját tagjai közül
………………….alpolgármestereket választ”.

a

polgármester

javaslatára

Korábbi gyakorlattól eltérően a polgármester egy alpolgármester megválasztására kíván
javaslatot tenni , ezért a titkos szavazás lebonyolítása előtt módosítani kell az SZMSZ – t a
melléklet szerinti tartalommal.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§ - hoz
A rendelet- tervezet a 3/2011. (IV.29.) rendelet 55.§-58.§ - ainak módosított szövegére tesz
javaslatot , miszerint az alakuló ülésen egy alpolgármester választható a korábbi „több”
alpolgármester helyett.
2.§-hoz
A rendelkezés hatályba léptetési szabályokat tartalmaz , miszerint a Képviselő-testület a
rendeletalkotást követően nyomban kihirdeti a rendeletet , ami a kihirdetéssel azonos
időpontban hatályba is lép.
Zalahaláp , 2014. október 17.
Bedő Lajos Sándor
polgármester
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Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete

(tervezet)
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1§.
Az önkormányzat képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 55.§- 58. § aiban szabályozott „ Az alpolgármesterek” alcím helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az alpolgármester
55. § (1) A Képviselő - testület - a saját tagjai közül a Polgármester javaslatára, titkos
szavazással a Képviselő - testület megbízatásának időtartamára a Polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
56. § Az alpolgármester feladata - jellegét, tartalmát tekintve - előkészítő, összehangoló
jellegű.
Az alpolgármester részt vesz:
a) a Képviselő -testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,
b) a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá a lakossággal
való kapcsolattartásban,
c) az önkormányzati bizottság és a képviselők munkájának segítésében,
d) a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében.
57. § (1) A polgármester az alpolgármesternek átadott feladatokat írásban köteles rögzíteni.
(2) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat (pl.: képviselő-testületi döntés
végrehajtásának felfüggesztése, képvisel- testületi ülés összehívása) az alpolgármester csak a
polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolhatja.
58. § Az alpolgármester munkarendje:
a) az alpolgármester feladatát heti 8 órában látják el,
b) a polgármester dönti el, hogy a heti 8 órából az alpolgármester mennyit tölt szervezéssel,
kapcsolattartással, konkrét önkormányzati ügyek intézésével.”
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2.§
A rendelet kihirdetése időpontjában lép hatályba.
Zalahaláp , 2014. október 21.
Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

A rendeletet 2014. október 21. napján 17 óra …..perckor kihirdettem:
Zalahaláp , 2014. október 21.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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