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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Bihácsi István úr, a Fejér Megyei Közgyűlés 
– nem a közgyűlés tagjai közül választott – társadalmi megbízatású alelnöke a 
közgyűléshez címzett és annak elnökéhez eljuttatott írásbeli nyilatkozatával 2022. 
május 20-i hatállyal lemondott tisztségéről.  
 
Nyilatkozatára, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 76. § c), valamint 69. § (2) bekezdésére 
figyelemmel alelnök úr tisztsége 2022. május 20. napjával megszűnt.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében 
határozza meg. 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a többször módosított 13/2019. (XII.13.) 
önkormányzati rendelettel fogadta el. 
 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy egy alpolgármestert, 
főpolgármester-helyettest, megyei közgyűlés alelnököt (továbbiakban: alpolgármester) 
kötelező választani, de lehetőség van több alpolgármester választására is. A 
választható alpolgármesterek számát és azt, hogy az alpolgármester megbízatását 
főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el, mint alapvető szervezeti kérdést, 
az SZMSZ-ben szabályozni kell. 
 
A jelenleg hatályos SZMSZ-ünk alapján a közgyűlés a közgyűlés tagjai közül egy fő 
főállású, foglalkoztatási jogviszonyú alelnököt és egy fő nem a közgyűlés tagjai közül 
megválasztott társadalmi megbízatású alelnököt választ.  
 
Javaslom, hogy az SZMSZ-ünk módosuljon akként, hogy a közgyűlés a közgyűlés 
tagjai közül egy fő főállású és a közgyűlés tagjai közül egy fő társadalmi 
megbízatású alelnököt választ meg.  
 
Ezen módosítást indokolja egyrészt a hatékonyabb kommunikáció és feladat 
meghatározás a tisztségviselők között, másrészt, hogy képviselői tiszteletdíj a 
megválasztott alelnök tekintetében az önkormányzat költségvetését nem terheli. 
 
A fenti módosító javaslat – elfogadása esetén - érinti az ülések összehívásának 
rendjével kapcsolatos szabályokat is, ezzel összefüggésben az alábbi rendelet-
tervezet tartalmazza a szabályozást.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 

 
 

Székesfehérvár, 2022. május 26.     
Dr. Molnár Krisztián s.k. 
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

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

a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„(2) Ha a közgyűlés elnöki tisztség betöltetlen, vagy a közgyűlés elnöke tartósan 
akadályoztatva van, akkor a közgyűlés tagjai közül választott főállású alelnök látja el 
az (1) bekezdés szerinti feladatokat. 

(3) A közgyűlés elnöki és a közgyűlés tagjai közül választott főállású alelnöki tisztség 
egyidejű betöltetlensége, vagy a közgyűlés elnöke és a közgyűlés tagjai közül 
választott főállású alelnök tartós – 30 napot meghaladó - akadályoztatása esetén a 
közgyűlés tagjai közül választott társadalmi megbízatású alelnök, mindhárom tisztség 
betöltetlensége esetén a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és 
vezeti a Közgyűlést.” 

2. § 

A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) A Közgyűlés a közgyűlés tagjai közül egy fő főállású, foglalkoztatási jogviszonyú 
alelnököt, és a közgyűlés tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alelnököt (a 
továbbiakban: alelnökök) választ. Az alelnökök feladataikat a közgyűlés elnöke 
irányításával látják el.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. május 26-án 9 óra 30 perckor lép hatályba. 

Általános Indokolás 

1. §-hoz 

A rendelkezés az ülések összehívásának rendjével összefüggő módosításokat 
tartalmazza. 
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2. §-hoz 

A szervezeti és működési szabályzatban rögzítésre kerül az alelnökök számának 
meghatározása, továbbá rögzítésre kerül, hogy a társadalmi megbízatású alelnöki 
tisztséget a közgyűlés tagjai közül megválasztott személy tölti be. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

  
 Dr. Molnár Krisztián Dr. Kovács Zoltán 
  a közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 
 

 
a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 17. §-a alapján 
 
 
Társadalmi hatás: 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. 
 
Gazdasági hatás: 
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nem számottevő. 
 
Költségvetési hatás: 
A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs.  
 
Környezeti és egészségügyi következmények: 
A rendelet megalkotása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A rendelet módosítását indokolta, hogy a nem képviselő jogállású társadalmi megbízatású 
alelnök lemondott tisztségéről, ezáltal a közgyűlésnek új alelnököt kell választania. Az ehhez 
szükséges jogszabályi háttér biztosítása miatt vált szükségessé a rendelet módosítása. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak, külön pénzügyi feltételeket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdése 
biztosítja. 
 


