
Előterjesztés 

Az FE/02/1164-1/2019. törvényességi felhívás kapcsán új döntések 

meghozataláról 

 
1. előterjesztés száma: 290/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/1164-1/2019. 

ügyszámon 2019. november 22. napján törvényességi felhívással élt Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 21. napján megtartott alakuló ülésével 

kapcsolatosan. 

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 

(VI.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja értelmében a 

törvényességi felhívás tartalmáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni, majd a 

felhívásban foglaltakat megvizsgálni és az annak alapján tett intézkedésről a kormányhivatalt 

2019. december 30. napjáig tájékoztatni köteles. 

 

A felhívás VIII/2. pontjában részletezi, hogy melyek azok a döntések, amelyeket szükséges a 

jogszabálysértés megszüntetése érdekében újra meghozni: 

 

 

1. A képviselő-testület a 264/2019. (X.21.) határozatában rendelkezik az „Elnökhelyettes” 

megnevezéséről. Tekintettel arra, hogy az „Elnökhelyettes” intézményét az Mötv. nem 

ismerti, viszont a bizottsági ülések összehívásakor előfordulhat olyan eset, amikor az 

elnök akadályoztatása miatt nem tud részt venni az ülésen, az „Elnökhelyettes” 

szövegrészt a fenti határozatból a képviselő-testület hatályon kívül helyezi. A 

bizottságok saját tagjaik közül választják meg az elnök akadályoztatása esetén az elnök 

helyett eljáró tagot. 

 

 

2. A törvényességi felhívás II/4. pontja értelmében tekintettel arra, hogy az SZMSZ 

módosítása közjogilag érvénytelen az alpolgármester megválasztására sem került sor. 

A felhívásban foglaltak nyomán szükséges az alpolgármester újbóli megválasztásának 



lebonyolítása, majd a tiszteletdíjának és a költségtérítésének külön-külön határozatban 

történő megállapítása. 

 

3. A törvényességi felhívás V. pontja értelmében – tekintettel arra, hogy a szavazást a 

jegyző és nem a polgármester bonyolította le – szükséges, hogy az illetményéről és 

költségtérítéséről újból szavaztasson a polgármester és azt külön határozatba foglalja a 

képviselő-testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadására. 

 

Bicske, 2019. december 6. 

 

     Tisztelettel:  

 

 Bálint Istvánné 

   polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 290/2019. előterjesztéshez 

 

 

 

I. Határozati javaslat 

 

 

Tárgy: Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról szóló 264/2019. (X.21) határozat 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 264/2019. (X.21.) határozatában az 

„Elnökhelyettes” szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 11. 

 

 

II. Határozati javaslat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben 

alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló 

személynek…………………………………-t jelöli ki. 

 

 

 

 



 

III.  

 

Tárgy: társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 259/2019. (X.21.) határozatát visszavonja.  

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

 

   ………………………………………………………. 

települési önkormányzati képviselőt 

 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

IV. Határozati javaslat 

 

Tárgy: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete  

1. a 262/2019. (X.21.), valamint a 263/2019. (X.21.) határozatát visszavonja.  

2. a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi juttatások terhére a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától 

bruttó………………..,- Ft /hó összegben, 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: jegyző 

            

V. Határozati javaslat 

 

Tárgy: A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 

megválasztásának napjától, a tiszteletdíjának 15%-ban, azaz bruttó …………………..,-Ft/hó 

összegben állapítja meg 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: jegyző 

 



VI. Határozati javaslat 

Tárgy: Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete  

1. a 260/2019. (X.21.), valamint a 261/2019. (X.21.) határozatát visszavonja.  

2. a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi juttatások terhére Bálint Istvánné 

főállású polgármester illetményét megválasztásának napjától bruttó 698.000,- Ft /hó 

összegben állapítja meg. 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: jegyző 

 

VII. Határozati javaslat 

 

Tárgy: Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítését 

megválasztásának napjától, az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 104.700,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: jegyző 

 


