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2019. október 30-i ülésére 
 

 

 

Az előterjesztés tárgya:  Alpolgármester(ek) megválasztása és eskütétele 

Napirendi pont száma: 4. 

Készítette: dr. Bencze Zoltán jegyző 

Véleményező bizottságok: - 

Vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CLXXXIX. törvény (Továbbiakban: Mötv.) 

Mellékletek: - 

 

 

 

Az előterjesztés leadásának napja: 
2019. év október hó 24. nap 

Az előterjesztést törvényességi és formai 
szempontból megvizsgáltam, kifogást nem 
emelek: 
 
Kelt: 2019. október 24. 
 
 

dr. Bencze Zoltán 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az alábbiakban az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos fontosabb szabályokat 
ismertetem. 
 

Az alpolgármester megválasztása 
 

Az alpolgármester választást megelőzően tisztázandó, hogy főállású vagy társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választanak. A Jelenleg hatályos SZMSZ társadalmi 
megbízatású alpolgármestereket szabályoz, így amennyiben főállású alpolgármestert kíván 
a Képviselő-testület választani, úgy előbb az SZMSZ módosítása, és annak hatályba lépése 
szükséges. 
 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a 
továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai 
és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek 
meg. 
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

 

Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja 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 tagjai 
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Vagyis egy 
alpolgármester választása a Képviselő-testület tagjai közül kötelező. 

 
Az alpolgármester megválasztásánál az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint az 
érintettek kérésére zárt ülést kell tartani.  
 
A hatályos SZMSZ szabályai szerint (SZMSZ 15. § (6) bekezdés) az alpolgármester alakuló 
ülésen történő megválasztását megelőzően lehetőség szerint meg kell választani az 
Ügyrendi Bizottságot, ennek hiányában a képviselő-testület saját tagjai közül három tagú 
bizottságot választ az alpolgármester választással összefüggő titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
Kelt: Dömsöd, 2019. október 24. 

 
 
 

dr. Bencze Zoltán sk. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLATOK 
 
 

…../2019. (X.30.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete alakuló ülésén az 
alpolgármester és a képviselő-testület bizottságainak megválasztásával 
kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi három tagó szavazatszámláló 
bizottságot választja: 
 
………… 
………… 
………… 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 

…../2019. (X.30.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára 
minősített többséggel és titkos szavazással 
……………………………………………. (név) társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 


