
A 4. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása és eskütétele  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat- tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Az Mötv. alapján az alpolgármesterről az alábbi rendelkezések találhatóak:  

Az alpolgármester 

74. § (1) 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. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén 
a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban 
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. 

(2) 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. 

76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: 
a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek; 
b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló 

ülésének napján; továbbá 
c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben; 
d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 

megbízását visszavonja. 
77. § Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja alapján 

nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen megvonja, a 
feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. 

78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak 
társadalmi megbízatásban tölthető be. 

79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét 
és a főpolgármestert is érteni kell. 

(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó 
szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is 
megfelelően alkalmazni kell. 
 
A személyes érintettséget minden képviselő jelentse be és kérem, hogy szavazzon is.  



 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Mötv.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezetek:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
 
Monostorpályi Alpolgármesterének megválasztása céljából, annak eredményének megállapítására, a Képviselő-
Testület elé való azonnali előterjesztésre és a titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ad-hoc bizottságot hozza 
létre:  

1. Bizottság neve:  Alpolgármesteri választás titkos szavazását lebonyolító  
bizottság  
 

2. Tagjainak száma:  3 fő  
Tagjai:    Csuka Tamás (elnök)  

Futó Ferencné (tag)  
Berényi Attiláné (tag)  
 

3. A szavazólapon Basa Attila Zoltán képviselő kerül feltüntetésre, mivel a polgármester őt 
javasolja megválasztani alpolgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) bekezdése alapján. A 
szavazólap alján a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal körbélyegzője található. A 
szavazólapot egy a jelen határozattal megválasztott bizottság által megvizsgált és üres 
urnába kell elhelyezni. Szavazást követően a helyiséget a szavazási helyiséget a bizottsági 
tagok, a jegyző kivételével a képviselőknek és a polgármesternek el kell hagyni a 
szavazatok összesítése céljából.  
 

4. Egy képviselőnek és a polgármesternek érvényesen csak a polgármester által javasolt Basa 
Attila Zoltán képviselőre lehet szavaznia, tekintettel, hogy az alpolgármestert a Képviselő 
- Testület a polgármester javaslatára választja meg az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján. 
Ha valaki elrontja a szavazólapot, annak cseréjére egyszer van lehetőség, a rontott 
szavazólap bevonásával. Szavazólapot kivinni a szavazóhelyiségből nem lehet.  
 

5. Szabó József polgármester javaslata a következő a szavazólapon: „Alpolgármesternek 
javaslom megválasztani Basa Attila Zoltán képviselőt. Kérem, hogy igenlő szavazata esetén a 
szavazólapon szereplő neve mellett található O-be  tegyen X jelet. Ez az X jel fogja jelenteni a képviselő 
igenlő szavazatát. Aki nem tesz X jelet, az „nem” szavazatnak minősül”.  
 

6. A Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének Képviselő-Testület elé 
terjesztését követően, az erre vonatkozó Képviselő-Testületi határozat meghozatalával 
egyidejűleg megszűnik. 

 
7. Felkéri a Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.  

Felelős:  Csuka Tamás (elnök)  
Határidő:  azonnal.  



Az eredménynek a Képviselő-Testület elé terjesztése: azonnal.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
Eredményes alpolgármester választást követően:  
 
A Képviselő - Testület … igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: (minősített többségű 
szavazat.) 
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

…………………..(név) képviselőt Monostorpályi társadalmi megbízatású 
alpolgármesterének megválasztotta.  

 
Ezt követően (eredményes alpolgármester választást követően) az alpolgármesternek le kell tennie 
az esküt, amely az alábbi:  

„Én, ……………(név)  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Monostorpályi, 2014. október 17. 
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

http://www.uj.jogtar.hu/

