
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgya: az alpolgármester megválasztása 

Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:  

 

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. 

 

 

 

 



Az SZMSZ a titkos szavazással kapcsolatban az alábbi szabályokat tartalmazza: 

A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna 

igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által a Képviselő-

testület ezzel megbízott tagja bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet 

kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító tag 

nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A 

titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű 

határozatba kell foglalni. 

 

Határozati javaslatok:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2014. (…) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester választás lebonyolításához képviselő-testületi tag 

megbízása 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester 

választás lebonyolítására az alábbi tagot bízza meg: 

 

….., képviselő, 

 

Utasítja a megbízott képviselő-testületi tagot az alpolgármester választás lebonyolítására. 

 

Felelős:, képviselő; 

Határidő: azonnal 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2014. (…) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete …… -t alpolgármesternek 

megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az 

alpolgármestertől vegye ki. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kővágóörs, 2014. október 15.  

 

dr. Szabó Tímea 

              jegyző 


