Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Iktató szám: 88-138/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére

Tárgy: Az alpolgármester megválasztása

Előterjesztő: Maczik Erika polgármester

Készítette: Dr. Sós Csaba aljegyző
Tárgyalja:

Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András jegyző
A döntéshez titkos szavazás és minősített többség szükséges.

Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Előkészítette: dr. Sós Csaba aljegyző
Ikt. szám: 88–138/2019.
Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy: Az alpolgármester megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 76. § a) pontja szerint az alpolgármester tisztsége megszűnik az
önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek.
Amennyiben megválasztották önkormányzati képviselőnek, akkor a képviselő-testület
alakuló ülésének napján szűnik meg az alpolgármesteri tisztség.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint: „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.”
A hivatkozott törvényhely (2) bekezdése szerint: „Az alpolgármester a polgármester
irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg
általános helyettesét.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadni
szíveskedjen.
Nádudvar, 2019. október 24.
Tisztelettel:
Maczik Erika sk.
polgármester
Határozati javaslat:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (…..) határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évek közötti
önkormányzati ciklusban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján társadalmi megbízatású alpolgármesternek
választja meg
képviselőt.
Határidő:
Felelős:

2019. október 28.
Maczik Erika polgármester
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Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu

Iktatószám:88-137/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

Előterjesztő: Maczik Erika polgármester

Készítette: Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető

Tárgyalja:

Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András jegyző

A döntéshez nyílt/zárt ülésen, egyszerű/minősített többségű szavazás szükséges.

Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Előkészítette: Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető
Iktatószám:88-137/2019.
Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.)
76. §-a szerint:
„76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában
elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
b) *
c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben;”
„69. § (1)
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható;
c) az összeférhetetlenség kimondásával;
d) méltatlanság megállapításával;
e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági
ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával;
f) a tisztségről történő lemondással;
g) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával;
h) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó
határozatával;
i) halálával.”
Az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését szintén a Mötv. szabályozása alapján kell
meghatározni. A szabályozás szerint:
„71. § (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
„80. § (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
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(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
A fentiek alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint kell
meghatározni.
A társadalmi megbízatású polgármester illetménye a polgármester illetményének 50%-a, azaz
299 151.- Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának legmagasabb összege a 80. § (2)
bekezdése alapján 269 236.-Ft lehet.

A költségtérítés mértéke az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében azt követően határozható meg
összegszerűen, hogy a Képviselő-testület megállapította a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
Nádudvar, 2019. október 22.
Tisztelettel:
Maczik Erika sk.
polgármester

I. sz. Határozati javaslat:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (…..) Önkormányzati számú
határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évek közötti önkormányzati
ciklusban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71. § (5)
bekezdése, 80. § (2)-(3) bekezdése alapján 2019. október 28. napjától az alpolgármester
tiszteletdíját bruttó……… Ft/hó azaz
………forint/hó összegben állapítja meg.
Az alpolgármester költségtérítésének összegét………..Ft/hó azaz………….forint/hó összegben
állapítja meg.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy…………………..alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének folyósítása érdekében szükséges lépeseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető
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Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága Elnökétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Iktatószám:88-136/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Előterjesztő: Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

Készítette: Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető

Tárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András jegyző

A döntéshez nyílt/zárt ülésen, egyszerű/minősített többség szükséges.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága Elnökétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Előkészítette: Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető
Iktatószám:88-136/2019.
Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását.
Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a 60/2019.(X. 14.) HVB. számú határozat mellékletét
képező „Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyvben foglaltak
szerint megállapította a polgármester választás eredményét, mely alapján Maczik Erika független
jelölt lett Nádudvar Város Polgármestere.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban:
Mötv.) 71. §-a tartalmazza a főállású polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.
71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény állapítja meg az államtitkár illetményét.
51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese.
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a az
illetményalapra vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy,
hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
A közszolgálati tisztviselők illetményalapja évek óta változatlan így a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-a 38 650 forintban állapítja meg.
Fentiekre tekintettel Maczik Erika polgármester illetményét a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény 51. § (1-3) bekezdése alapján kell meghatározni, mely szerint az államtitkár
alapilletménye a köztisztviselői illetményalap tizenkétszerese, azaz 463.800,-Ft.
Ugyanezen törvényhely (2) bekezdése alapján az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult,
amelynek összege az alapilletmény 50%-a, azaz 231.900,-Ft.
A törvényhely (3) bekezdése alapján az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény
65%-a, azaz 301.470,-Ft.
A fentiek alapján az államtitkár törvény szerint meghatározott illetménye bruttó 997.170,-Ft, és az
előzőekben idézett jogszabályhely szerint ezen összeg 60 százaléka a polgármester törvény
szerint meghatározott illetménye, ami havi bruttó 598 302,-Ft.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a
képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással
létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a
Kttv. mely szakaszait kell alkalmazni. Ennek megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 141. § (1)-(9)
bekezdését is, mely az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozik.
„141. § (1) Ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata
szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg.
(5) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
(6) A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek
tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.
(7) Ha a kormánytisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből szóbeli vagy
írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára
meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra.”
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Maczik Erika Polgármester Asszony angol nyelvből rendelkezik szóbeli és írásbeli középfokú
nyelvvizsgával ezért a havi bruttó illetményén felül a (6) bekezdés b) pontja szerinti nyelvvizsga
pótlék illeti meg, melynek összege 23 190.-Ft.
Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése a következőket tartalmazza: „A főállású polgármester, a társadalmi
megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Fentiek alapján a polgármester költségtérítésének összege havonta bruttó 89 745,-Ft.
A Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 73. § „A
polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény állapítja meg.” A Kttv. 225/L. § (1) „A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell a 151. §-át”, vagyis cafetéria juttatásban kell részesíteni a főállású
polgármestert is.
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 53/2019. (III.27.) önkormányzati
számú határozata szerint „A Polgármesteri Hivatal éves cefeteria juttatását az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes
összege 200 000.-Ft/fő, „ - melynek megállapítása egyéb munkáltatói jogkör ugyanúgy, mint a
szabadság megállapítása.
A polgármester illetménye vonatkozásában szükséges alkalmazni továbbá a Kttv. 131. §-át is a
kerekítésre vonatkozó szabályozás miatt:
„131. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül
munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak.”
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester illetményének és költségtérítésének összegét a fent idézett jogszabályhelyek
pontosan, összegszerűen meghatározzák, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége,
azonban határozatban szükséges dönteni, hogy a Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű
illetmény illeti meg a polgármestert.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.
Nádudvar, 2019. október 21.
Tisztelettel:

bizottsági elnök
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Határozati javaslat:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
számú határozata:

/2019. (…..) Önkormányzati

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évek közötti önkormányzati
ciklusban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2),
(4) bekezdés e) pontja és a (6) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1), 141. § (6) bekezdés b) pontját:
1. Maczik Erika főállású polgármester illetményét a 2019-2024. évek közötti önkormányzati
ciklusban 2019. október 13. napjától kezdődően havonta bruttó 598 300.- forintban
állapítja meg.
2. Maczik Erika főállású polgármester idegennyelv-tudási pótlékát a 2019-2024. évek közötti
önkormányzati ciklusban 2019. október 13. napjától kezdődően havonta bruttó 23 190.forintban állapítja meg.
3. Maczik Erika főállású polgármester költségtérítését a 2019-2024. évek közötti
önkormányzati ciklusban 2019. október 13. napjától kezdődően a havi illetményének 15%ban, azaz havonta bruttó 89 745.- forintban határozza meg.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének és költségtérítésének
folyósítása érdekében a szükséges lépeseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Vincze András jegyző
Kovács Lászlóné irodavezető
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Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Iktató szám: 88-139/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére

Tárgy:

Az Ügyrendi,
megválasztása

Igazgatási,

Jogi

Bizottság

elnökének

Előterjesztő: Maczik Erika polgármester

Készítette: Dr. Sós Csaba aljegyző
Tárgyalja:

Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András jegyző
A döntéshez nyílt/zárt ülés, egyszerű/minősített többség szükséges.

és

tagjainak

Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Előkészítette: dr. Sós Csaba aljegyző
Ikt. szám:88–139/2019.
Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy:

Az Ügyrendi,
megválasztása

Igazgatási,

Jogi

Bizottság

elnökének

és

tagjainak

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 58. § (1) bekezdése alapján a bizottsági tagokat a polgármester
előterjesztése alapján választja meg a képviselő-testület.
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.
A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. A polgármester és az alpolgármester
továbbra sem lehet bizottság elnöke és tagja.
A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges.
A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a
képviselő-testület előtt esküt tesz, erről okmányt ír alá.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadni
szíveskedjen.
Nádudvar, 2019. október 24.
Tisztelettel:
Maczik Erika sk.
polgármester
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Határozati javaslat:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (…..) határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024. évek közötti
önkormányzati ciklusban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választásának napjáig az Ügyrendi-, Igazgatási-, Jogi
Bizottság
elnökének

képviselőt

a bizottság képviselő tagjának
képviselőt
A bizottság külső tagjá(ai)nak

azonnali hatállyal megválasztja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az a Képviselő-testület döntéséről
írásban értesítse …………………………………….t.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az esküt az első lehetséges alkalommal
………………tól vegye ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Maczik Erika polgármester
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Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Iktató szám: 88-140/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: Maczik Erika polgármester
Készítette: Dr. Sós Csaba aljegyző
Tárgyalja:

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság

Törvényességi ellenőrzést végezte: Vincze András jegyző
A döntéshez nyílt/zárt ülés, egyszerű/minősített többség szükséges.
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Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől
 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010
Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Előkészítette: Dr. Sós Csaba aljegyző
Ikt. szám: 88-140/2019.
Előterjesztés
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 28-i alakuló ülésére
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. április 26-i ülésén alkotta meg a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendeletét.
Az SZMSZ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) önkormányzatokra vonatkozó előírásaival összhangban határozta
meg a Képviselő-testület működése alapdokumentumában foglalt szabályokat.
Az SZMSZ elfogadása óta több alkalommal – legutóbb 2019. szeptember 26-án - is
módosításra került a folyamatosan változó jogszabályi környezet, az előírások, a
jogértelmezés módosulása miatt.
A mostani módosítás oka az, hogy a T. Képviselő-testület döntése értelmében a 20192024. évek közötti önkormányzati ciklusban Nádudvar Város Önkormányzat egy
alpolgármesterrel fogja ellátni a polgármester által meghatározott feladatokat valamint a
polgármester helyettesítését. Erre tekintettel szüksége azon jogszabályhelyek módosítása,
amelyekben
az
„alpolgármesterek”
szövegrész
szerepel
a
szabályozásban
„alpolgármesterre” módosítani.
A 2014-2019. évek közötti önkormányzati ciklusban kettő alpolgármestere volt az
önkormányzatnak, ezért abban a ciklusban az Mötv. szabályozásának értelmezésére
kialakult joggyakorlatra figyelemmel ún. „általános helyettesi feladatok ellátásával
megbízott” alpolgármestert kellett kijelölni.
A T. Képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján - a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy alpolgármestert,) választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg – egy
alpolgármestert választott. Erre tekintettel az ún. „általános helyettesi feladatok
ellátásával megbízott” alpolgármester meghatározása nem indokolt.
A hatályos jogszabályi előírások szerint a T. Képviselő-testület a jogszabályok keretei
között szabadon határozza meg a szervezeti kérdések megoldását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat alapján az
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadni s a
módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Nádudvar, 2019. október 24.
Tisztelettel:
Maczik Erika sk.
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polgármester
Előzetes hatásvizsgálati lap
Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet módosításnak nincs
társadalmi, munkaszervezési, kihatása, gazdasági költségvetési kihatása az
önkormányzat és intézményei költségvetésének egészét tekintve nem jelentős, de
érzékelhető a költség megtakarítás.
II. Környezetei és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek nincs környezeti
és egészségi hatása.
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs jelentős
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek keretei között az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
alkothatja meg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát s azt a
bekövetkezett szervezeti, jogszabályi, jog értelmezési változásokhoz igazíthatja a
hivatkozott Alaptörvényi rendelkezések alapján.
V. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.
Nádudvar, 2019. október 24.
Vincze András sk.
jegyző
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2018. (…) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban:
Mötv.) rendelkezéseinek keretei között az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva alkothatja meg a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatát és azt a bekövetkezett szervezeti, jogszabályi, jogértelmezési
változásokhoz igazíthatja a hivatkozott Alaptörvényi rendelkezések alapján.
2. Részletes indokolás
1. §
Az (1)-(5) bekezdések tartalmazzák azon jogszabály helyek meghatározását, amelyekben
az alpolgármesterek szövegrész található. A T. Képviselő-testületnek az alakuló ülésen
hozott határozata szerint a 2019-2024. évek közötti ciklusban Nádudvar Város
Önkormányzatának egy alpolgármestere lesz, ezért már nem indokolt az
alpolgármesterek meghatározás alkalmazása a szabályozás szövegében.
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2. §
A T. Képviselő-testület alakuló ülésen hozott döntése értelmében a 2019-2024. évek
közötti önkormányzati ciklusban egy alpolgármester fogja ellátni a polgármester
helyettesítéséből valamint a polgármester által átruházott feladatok ellátását. Erre
tekintettel az Mötv. szabályozásának értelmezésre kialakult joggyakorlat szerint nincs
szükség ún. „általános helyettesi feladatok ellátásával megbízott” alpolgármester
meghatározására.
3. §
A jogszabály szerkesztési
hatálybalépésnek időpontját.

irányelveknek

megfelelően

tartalmazza

a

rendelet

Nádudvar, 2019. október 24.
Vincze András sk.
jegyző
Tervezet
Nádudvar
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete………../2019.
(……)
önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.
(V.2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérésével Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.
(V.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
(1) A rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az
„alpolgármester” szövegrész lép.
(2) A rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az
„alpolgármester” szövegrész lép.
(3) A rendelet 30. § a) pontjában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az
„alpolgármester” szövegrész lép.
(4) A rendelet 35. § (1) bekezdés második mondatában az „alpolgármesterek” szövegrész
helyébe az „alpolgármester” szövegrész lép.
(5) A rendelet 35. § (2) bekezdés első mondatában az „alpolgármesterek” szövegrész
helyébe az „alpolgármester” szövegrész lép.
2. §
(1) Hatályát veszti a rendelet 10. § (2) bekezdése első és második mondatában az
„általános helyettesi feladatok ellátásával megbízott” szövegrész.
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(2) Hatályát veszti a rendelet16. § (2) bekezdésében az „általános helyettesi feladatok
ellátásával megbízott” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a rendelet 35. § (1) bekezdés első mondatában a „két” szövegrész.
3. §
A rendelet 2019. október 28-án

óra

perckor lép hatályba.

Maczik Erika sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2019. október 28.
Vincze András
jegyző
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