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Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének
módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel,
2020. március 11. napján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint a polgármester a jegyző
javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. b) pontja rendelkezik arról,
hogy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének
jóváhagyása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A jelen előterjesztés mellékletét képező közgyűlési elnöki határozattal együtt a
17/2020. (III.30.) elnöki, jegyzői együttes utasításban (továbbiakban: Utasítás)
rendelkeztünk aljegyző asszonnyal a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
Ügyrendjéről szóló Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke és a Fejér Megyei Jegyző
4/2017.(X.1.) együttes utasításának módosításáról. A döntés szükségességét az
indokolta, hogy 2019. november 1. napjával a Jegyzői Kabinet vezetője nyerte el
megyei aljegyzői tisztséget, valamint a megyei jegyző 2019. december 31. napjával
távozott hivatalából. A jegyzői pályázat kiírásra került, mely várhatóan 2020. június 30.
napjával betöltésre kerül. Az új jegyző kinevezéséig nem célszerű az üres álláshelyek
megpályáztatása, betöltése, ugyanakkor indokolt – jelen járványügyi helyzetre
figyelemmel különösképpen - az aljegyző asszony helyettesítésére vonatkozóan
rendelkezést hozni.
Figyelemmel az Mötv. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerinti döntéshozatali
kötelezettségre - aljegyző asszony javaslatát, valamint az Utasításban foglaltakat is
figyelembe véve - az előterjesztés mellékletét képező elnöki határozat szerint a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását jóváhagytam.

Székesfehérvár, 2020. március 31.

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
12/2020. (III. 31.) határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosításának
jóváhagyására
1. 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel, a határozat mellékletét képező a „Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke
és a Fejér Megyei Jegyző 4/2017.(X.1.) együttes utasításának módosításáról”
szóló Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 17/2020.
(III. 30.) együttes utasítását jóváhagyom.
4. Felkérem a megyei aljegyzőt, hogy a határozat közzététele érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző

Határidő:

2020. április 1.

Székesfehérvár, 2020. március 31.
megyei jegyző jogkörében eljárva:
Dr. Molnár Krisztián

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna

a közgyűlés elnöke

megyei aljegyző

12/2020. (III. 31.) határozat melléklete
A Fejér Megyei Közgyűlés
Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének
17/2020. (III. 30.) együttes utasítása
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke és a Fejér Megyei Jegyző
4/2017.(X.1.) együttes utasításának módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének j) pontjában
meghatározott szervezetszabályozó hatáskörünkben, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés a), b), d), f)-g)
pontjaiban, továbbá 81. § (1) bekezdésében, 81.§ (3) bekezdés b)-c) pontjaiban, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. b) pontjában, 10. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörünkben eljárva a következő együttes utasítást adjuk ki:

1. A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke és a Fejér Megyei Jegyző 4/2017.(X.1.) együttes utasítás (a
továbbiakban: Együttes utasítás) III. fejezetének 5) pont b) alpontjában
„vezetője látja el” szövegrész helyébe „vezetője látja el. A helyettesítési
feladatokat a Jegyzői Kabinet vezetőjének egyidejű akadályoztatása, vagy
tisztségének betöltetlensége esetén a Jogi Osztály vezetője, a Jogi Osztály
vezetőjének hiányában a Közgyűlési és Választási Osztály vezetője látja el.”
szöveg lép.
2. Ez az együttes utasítás 2020. április 1-én lép hatályba.
Székesfehérvár, 2020. március 30.
megyei jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a közgyűlés elnöke

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna s.k.
megyei aljegyző

