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Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 
J E G Y Z Ő J E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

 

 

Előterjesztő:     Bese Ferenc polgármester 

      

Az előterjesztést készítette:    dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  Polonkai Zoltánné osztályvezető 

      Pénzügyi Osztály 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:  - 

 

 

Testületi ülés időpontja:   2020. január 09.   

 

 

Ellenjegyzők:    - 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  - 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 74. § (1) bekezdése szerit: 

„74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 

főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”   

 

Figyelemmel a 2019. évi őszi helyhatósági választások eredményére, a képviselő-testület 

összetételére, a frakciók igényeire valamint az önkormányzat által ellátott kötelező és önként 

vállalt feladatokra jelen előterjesztéssel javaslatot teszek a hatályos szervezeti és működési 

szabályzatunk / Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete / alpolgármesterekre vonatkozó renelkezései módosítására, amely 

alapján lehetőség nyílik a jelenlegi szabályozás alapján választható 2 (egy képviselő-testületi 

tag és egy un.: külsős) alpolgármester mellett további alpolgármester megválasztására. 

 

Fentiek alapján javasolom az SZMSZ 141. §-ának a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt 

rendelet-tervezetben foglaltak szerinti módosítását. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendelet 

módosításának várható következményeinek felmérését, melyet a jelen előterjesztés 2. 

mellékletét képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom szíves megtárgyalását, a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja. A 

rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2019. január 07. 

 

 

  Bese Ferenc polgármester    dr. Szabó Tibor  jegyző 

   előterjesztő    az előterjesztés készítője 

          

 

Mellékletek: 

1. rendelet-tervezet 

2. hatásvizsgálati lap 

3. segédanyag (rendelet-tükör) 

4. egyeztető lap 
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1. melléklet 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 141. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„141. § A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester 

helyettesítésére és munkájának segítésére, valamint egyes önkormányzati feladatok ellátására 

saját tagjai közül kettő, továbbá egy, nem képviselő-testületi tag főállású, sajátos közszolgálati 

jogviszonyban álló alpolgármestert választ.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

 

   Bese Ferenc            dr. Szabó Tibor 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2020. január …… napján az önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. január ……. 

 

   A Jegyző nevében eljáró: 

 

        Vittmanné Gerencsér Judit 

      osztályvezető helyettes 

             Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

 módosításáról szóló 

……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendeletéhez 

 

A polgármester helyettesítési rendjének, illetőleg a polgármesteri feladatellátás hatékony 

segítésének megszervezése érdekében szükségessé vált a megválasztandó alpolgármesterekre 

vonatkozó rendelkezés módosítása. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz: 

E szakasz az SZMSZ-nek a megválasztandó alpolgármesterekre vonatkozó rendelkezését 

módosítja. 

 

A 2. §-hoz: 

E szakasz a módosító rendelet hatálybalépésének és hatályvesztésének napjáról rendelkezik. 
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2. mellélket 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján  

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

társadalmi hatása nem mutatható ki. 

 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az 

Önkormányzat költségvetésében 

szerepeltetni kell a megválasztott 

alpolgármesterek juttatásait.  

Környezeti következmények: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A polgármester helyettesítése, illetőleg  

munkájának a tervezett szerinti 

munkamegosztásban való segítése érdekében 

szükséges a megválasztandó 

alpolgármesterekre vonatkozó rendelkezés 

módosítása.  

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Az új rendelet megalkotásának elmaradása 

esetén a polgármester munkájának a tervezett 

mértékben és munkamegosztásban való 

segítése nem valósulhat meg. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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3. melléklet 

 

Segédlet a "Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019. (XII. 13. ) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztéshez 

(Rendelettükör) 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás 

141. § 

A Képviselő-testület - a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással – a 

polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére saját tagjai közül kettő 

alpolgármestert választ. 

141. § 

A Képviselő-testület – a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással – a 

polgármester helyettesítésére és munkájának 

segítésére, valamint egyes önkormányzati 

feladatok ellátására saját tagjai közül 

kettő, továbbá egy, nem képviselő-

testületi tag főállású, sajátos közszolgálati 

jogviszonyban álló alpolgármestert 

választ 
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4. melléklet 

 

Egyeztető lap 

 

a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására”  

című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: (név, szervezeti egység) Polonkai Zoltánné osztályvezető, 

Pénzügyi Osztály  

 

 

 

Budapest, 2020. január .......      …………………………… 

         aláírás 
 

 

 


