
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására, és egyben a Magyarország           
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. §            
(3) bekezdés szerinti felülvizsgálatára teszek javaslatot az alábbiak szerint:  

 
1. 

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos             
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy         
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy         
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 

Az SZMSZ jelenlegi szabályozása szerint (92. §) a Képviselő-testület saját tagjai közül két             
főállású alpolgármestert választ.  

Mivel feladataimat a jövőben négy alpolgármester segítségével kívánom ellátni, javasolom az           
SZMSZ vonatkozó szakaszának módosítását olyan módon, hogy a Képviselő-testület három          
főállású alpolgármestert a saját tagjai közül, egy főállású alpolgármestert pedig nem a            
Képviselő-testület tagjai közül választ  meg. 
 
Az Mötv. 75. § (2) bekezdése szerin azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai              
közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület          
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet.           
A fentiek alapján a nem képviselő-testületi tag alpolgármesternek az ülésen való részvétele            
során alakalmazandó részletszabályokat is rendezni kell az SZMSZ-ben.  
 
 
2.  

Az Mötv. 34. §-a szerint a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati            
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A          
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök        
ellátását. 
 
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési            
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok          
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a              
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó         
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. 
 



A bizottságokat és a tanácsnoki funkciókat, valamint a feladatköröket az SZMSZ           
módosításának tervezetében foglaltak szerint javaslom elfogadni.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság két bizottságra (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint            
Jogi és Közbeszerzési Bizottság) történő szétválása miatt az SZMSZ egyes rendelkezéseit,           
valamint önkormányzati rendeleteket is módosítani szükséges. 
 
 
3.  
 
Az SZMSZ 35. §-a tartalmazza a napirend előtti hozzászólás szabályait. Ennek pontosítását            
javaslom  a felszólalás tárgyának meghatározásával kapcsolatban.  
 
 
4.  
 
Javaslom a napirendi pontok vitáját megelőzően a külön bizottsági kör megszüntetését (43. §             
(2) bekezdés), ezzel egyidejűleg a vitában a bizottság elnöke, alelnöke, vagy az elnök által              
megbízott tagja részére további hozzászólási lehetőség biztosítását a bizottság álláspontjának          
ismertetésére.  
 
 
5.  
 
Az SZMSZ 2. mellékletében a Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköre részben           
hatályon kívül kell helyezni a 9. pontot, mivel a Dél-Budai Tankerületi Központ és a              
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum fenntartásában lévő intézmények vezetői állására         
beérkezett pályázatok, valamint az intézményt érintő alapdokumentumok módosításának        
véleményezését lehetővé tevő önkormányzati jogosultság megszűnt.  
 
6.  

Az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület átruházott hatásköreit, azonban a           
melléklet - a címétől és az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelező tartalomtól                
eltérően - a Képviselő-testület hatásköreit is tartalmazza, amely a rendeletek módosítása           
kapcsán egyben az SZMSZ-en való átvezetési kötelezettséget is jelent. Javaslom ezen rész            
hatályon kívül helyezését. Javaslom továbbá a cím pontosítását, mivel a melléklet a jegyzőre             
átruházott hatásköröket is tartalmazza, valamint új 94/A. §-ként a rendelet szövegébe az erre             
való hivatkozás beillesztését.  
 
7.  

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület tagjainak frakciónkénti névsorát,          
melyet az új frakciók létrejöttével módosítani javasolok.  
 
 
 
 
 



8.  
 
Az SZMSZ 4. melléklete a bizottságok felsorolását, a bizottságok létszámának,          
tisztségviselőinek és tagjainak névsorát tartalmazza. Miután az Mötv. nem írja elő az            
SZMSZ-ben a tagok név szerinti felsorolását, és mivel megválasztásuk határozatban kell,           
hogy megtörténjen, amelyet csak külön rendeletmódosítással lehet az SZMSZ-en átvezetni,          
így javaslom, hogy a bizottságok és azok létszáma az SZMSZ 69. §-ában kerüljön             
szabályozásra, a 4. mellékletet pedig javaslom hatályon kívül helyezni.  
A bizottsági szabályozáshoz hasonlóan a tanácsnokok neve is szerepel az SZMSZ 7.            
mellékletében, melyet szintén javaslok kivenni, de - a bizottságokhoz hasonlóan - a 87. §-ban              
javaslom felsorolni a tanácsnoki tisztségeket.  
Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület tagjainak frakciónkénti névsorát,          
amelynek a fentiek analógiájára szintén a hatályon kívül helyezését javasolom.  
  
9.  
Az SZMSZ 5. mellékletét a bizottsági, a 7. mellékletét pedig a tanácsnoki struktúra változása              
miatt javaslom módosítani.  
A 5. mellékletben az Általános rendelkezések között szerepelt, hogy az átruházott           
hatáskörben hozott bizottsági döntések tekintetében a Polgármestert vállal kötelezettséget,         
amelyet SZMSZ 73. §-ába, A bizottságok feladat- és hatásköre alcímhez javasolok áttenni.  
 
 
A módosító rendelet hatálybalépéseként konkrét óra és perc meghatározására van szükség,           
hogy a következő napirendi pontokban az alpolgármesterek, a bizottságok és a tanácsnokok            
megválasztására hatályos rendelet alapján kerüljön sor.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet           
elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Budapest, 2019. október 29. 
 
 
                                                                                                            dr. László Imre 


