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Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A testület a 2014. november 26. napján megtartott ülésén alkotta meg a Megyei
KözgyűIés és szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatárőI szóló BlzaW.
(XI.27.) önkormányzati rendeietét (a továbbiakban: SZMSZ), melyet azőta hat
alkalommal módosított.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek2019. október 13. napján
megtartott váIasrtás{n a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KözgyűIésben a
F'IDESZ Magyar Polgári Párt - KeresZénydemokrata Néppárt jelölőszervezet
mandátumot szerzett képviselőnek nevében az SZMSZ jelen ülésen történő,
al ábbi ak s zeri nti m ó do s ítás át i n d ítv ány o zom :

A Magyarország helyi önkormányzatairőI szóló 2011,. évi CLXXXX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 42. §-ának 2. pontja értelmében a képviselő-testület
(közgyűlés) hatásköréből nem ruházhatő át szervezetének kialakítása és
működésének meghatározása, mí8 azMötv.53. § (1) bekezdése kimondja, hogy
a képviselő-testület (közgyűlés) a működésének rószletes szabáIyaít a szewezeti
é s műkö d é si szab áIy zatr őI szőIő ren de l eté b en batfu o zza m e g.
Fenti jogszabáIyi rendelkezések alaplán a rendelet-tervezetben
megfogalmazottak szerint - indítvány ozom, hogy az SZMSZ
- ,,Közgyűlési frakció"-ra vonatkozó szabáIyait meghatároző 9. §-a akként

módosuljon, hogy íiakciót legalább 5 közgyűlési tag alakíthat, tov

Az Mötv.74.§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
fopolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) váIaszt, több alpolgármesteft váIasrthat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert sajértt'agsai közül váIasámeg.
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármesteri tisáség öáltásban
is elláthatő; a foállású alpolgármester foglalkoáatási jogviszonya a helyi
önkormányzat képviselő-testületének a tisáség foállásban történő betöltéséről
szőlő döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre, míg
ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy azon alpolgármester, akit nem a
képviselő-testület tagai közül váLasztottak, nem taga a képviselő-testületnek, a
polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet; a nem a képviselő-
testület tagaí közül váIasrtott alpolgárrnester jogáIlására egyebekben a
képviselŐ-testület tagai közül választott alpolgármesterre vonatkozó
szab ály okat kell alkalmazni.

- ,,Napirend előtti felszőlalás"-ra vonatkozó rendelkezésit tartalmaző 46.



Feilti jogszabá1l,i rerrde lkezéseli aiapjárr rendelet-tervezetben
meglogaltnazottak szerint indítványozolT}, irogy az SZMSZ-nek ,Az
alelnökök"-re vonatkozó szabályit rögzítő 22. §-a úgy módosuljon, hoffi
lestüleí, két megyei közgyűlési tag alelnököt és további egf ne-m-mégÍéi--
közgyűlési taq alelnöI<öt választhat, aI<ik tisztségül<et - megválasztásuk szerint -
főállásban, vagy tár,qadalmi megbízatásban látiák eI.

Kérem a Tisztelt Megyei KőzgyűIést, hogy tárgyalla meg az előterjesztést és
fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

(Az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt szövege az előterjesztés 3. számú
mellékletét képezi.)

Nyíregyh áza, 2a|9. október 2 1.

L_-
Lipők Sándor
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A rendelet megyei kőzgyűIés szervezetére és működésére vonatkozó,
eLŐterjesáésben megjelölt rendelkezései Magyarországhelyi önkormányzatairőI
szŐIŐ 20II. évi CLXXXX. törvény előterjesztésben hivatkozott rendelkezésein
alapuló módosítása.
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A Megyei Közgyűlés

aMagyarországhelyi önkormányzatairőI szőIő 20ll. évi CLXXXIX. törvény 27.
§ (4) bekezdésében és 42. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapjfu az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározoít
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KözgyűIés és szerrrei Szervezeti és
MŰködési SzabáIyzatfuőI szőIő 13l20l4. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMS Z) 9 . § (a) beke zdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,(4) Frakciót legalább 5 közgyűlési tag alakíthat. Közgyűlési tag egy
frakciónak lehet 1aqú'

(2) AzSZMSZ 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbirendelkezés lép:

,,(6) Megszűnik a frakciő, ha tagjainak széma 5 fő aIá csökken, vagy ha ezt a
frakciő határozatában kimondja. A frakció volt vezeíője a megszűnés
tényét köteles 3 napon belül bejelenteni az elnöknek.''

2.§

Az SZMSZ 22. § (1) bekezdése helyébe az aláhbi rendelkezés lép:

,,(1) A közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással és minősített többséggel
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére két megyei közgyűlési tag
alelnököt és további 

"gy 
nem megyeí közgyőlési tag alelnököt váIaszthat,

akik tisztségüket - megválasztásuk szerint - foállásban, vagy társadalmi
megbízaíásban látj ák el. "


