
Előterjesztés 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. 

(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 165/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit aljegyző  

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor jegyző 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Általános indokolás: 

 

Tekintettel arra, hogy változik az alpolgármesteri tisztség betöltésének módja, ezen rendelkezés 

vonatkozásában módosítani szükséges a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ). 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napját követő valamely nap lehet, jelen 

esetben ez lehet az október 1. napja, amely így nem előzi meg a kihirdetés időpontját. 

 

Részletes indokolás: 

1. §-hoz: Társadalmi megbízatású alpolgármester helyett főállású alpolgármester 

megválasztásának lehetőségét biztosítja az új normaszöveg. 

 

2. §-hoz: Az alpolgármester munkarendjére a főállású polgármester, valamint a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó szabályok alkalmazását vezeti be az új 

normaszöveg. 

 

3. §-hoz: A Bicskei Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét is módosítani szükséges, tekintettel arra, 

hogy társadalmi megbízatásúként szerepel benne az alpolgármester. 

 

4. § -hoz: Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 



A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági és költségvetési 

hatásai. 

 

2. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő környezeti és egészségi 

következményei. 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő hatásai azadminisztratív terhek 

vonatkozásában. 

 

4. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A főállású alpolgármester megválasztása előtt szükséges az SZMSZ módosítása és 

hatálybaléptetése. SZMSZ módosítás nélkül nem lehet jogszerűen főállású 

alpolgármestert választani. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított rendeletet a mellékelt tartalommal 

megalkotni szíveskedjen. 

 

Bicske, 2020. szeptember 14.  

 

        Fritz Gábor 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (X.1.) önkormányzati 

rendelete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 77. 

§ (1) bekezdésében a „társadalmi megbízatású” szövegrész helyébe „főállású” szöveg lép. 

2. § A Rendelet 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„78. § Az alpolgármester munkarendjére a 10. mellékletben foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni.” 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 10. melléklet 3.2. pontjában a „társadalmi megbízatású” 

szövegrész. 

4. § Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

   polgármester          jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 


