
5. Napirend  Alpolgármester választása, eskütétele 

 1 

5 .  N a p i r e n d  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
alpolgármester választása, eskütétele 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

74.§-a előírja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, több 

alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül 

megválasztani az alakuló ülésen.  

Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület dönt. 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet értelmében Bánk 

Község Önkormányzatánál az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 

 

A képviselő-testület – a Mötv. 46.§-a értelmében - zárt ülést tart az érintett kérésére választás, 

kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, vagyis az érintett alpolgármester-jelölt kérésére a 

választás idejére zárt ülést kell tartani. 

 

A Mötv. előírja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel (legalább 3 igen szavazat) választja meg. 

 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 33.§-a a titkos 

szavazás lebonyolítására vonatkozóan az alábbi szabályokat rögzíti: 

A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság ülésen jelen lévő tagjai bonyolítják le. Ez alól kivételt 

képez az alakuló ülésen titkos szavazással történő alpolgármester választás, melynek titkos 

szavazását a képviselő-testület által e feladat ellátására megválasztott szavazatszámláló bizottság 

bonyolítja le. 
A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik.  

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely a képviselő-testület üléséről készült 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A titkos szavazás eredményét az Ügyrendi Bizottság elnöke, illetve az alakuló ülésen az 

alpolgármester választás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a képviselő-

testülettel.  

 

 A titkos szavazás lebonyolítása, illetve az eredmény megállapítása érdekében szavazatszámláló 

bizottságot kell létrehozni.  

A szavazatszámláló bizottság összetétele a következő javaslatot teszem: a bizottság elnökének Ivanics 

András képviselőt, a bizottság tagjainak Hugyecz Enikő képviselőt  javaslom. 

A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 

csatolásra kerül. 

 

…… /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H atáro zat i  j av as lat  
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alpolgármester választással kapcsolatos 

titkos szavazás lebonyolítására - szavazatszámláló bizottságot választ. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai:  1. Ivanics András elnök 

      2. Hugyecz Enikő bizottsági tag 

A szavazatszámláló bizottság ellátja az alakuló ülésen az alpolgármester választáshoz kapcsolódó titkos 

szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 



5. Napirend  Alpolgármester választása, eskütétele 

 2 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   szavazatszámláló bizottság elnöke 

Alpolgármester választása 
 

Mötv. rendelkezései szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára választja meg az 

alpolgármestert. 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet értelmében Bánk  

Község Önkormányzatánál az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 

 

A polgármester helyettesítésére és a polgármesteri munkám segítésére alpolgármesterként javaslom 

megválasztani: 

 Csizmár Gábor képviselőt, és 

 Hákli Tibor képviselőt. 

 

Az alpolgármesterek feladatai: 

 Hákli Tibor alpolgármester feladatköre:  

o a polgármester általános helyettese 

o gondoskodik a közterületek és az intézményi területek (önkormányzati ingatlanok) 

tisztaságáról, rendezettségéről, rendben tartásáról, ennek érdekében irányítja azon 

önkormányzati foglalkoztatottak munkáját, akiknek munkakörébe beletartozik a 

közterületek és az intézmények területének gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Csizmár Gábor alpolgármester feladatköre:  

o gondoskodik az önkormányzati intézmények, épületek karbantartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos feldatok ellátásáról, az önkormányzati intézmények és épületek folyamatos 

működőképességéről, a felmerüli hibák, problémák javításáról. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

kimondja, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. A Mötv. 46.§ (2) bekezdés értelmében a képviselő-

testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, vagyis 

az érintett bizottsági tag-jelölt kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani, a bizottsági tagok 

megválasztását ebben az esetben a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 

 

Az Mötv. 49.§ (1a) bekezdésbe értelmében (az érintettségből adódó kizárás szabályait nem kell 

alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, 

megbízására vagy delegálására irányul.) a jelöltnek nem kell bejelentenie személyes érintettségét. 

 

 

....... /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H atáro zat i  j av as lat :  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként …… igen 

szavazattal, …….. nem szavazattal Csizmár Gábor képviselőt (Bánk, ……………szám alatti lakos) 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és polgármester 

választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 

Felelős:    polgármester 

 

 

....... /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H atáro zat i  j av as lat :  

 



5. Napirend  Alpolgármester választása, eskütétele 

 3 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként …… igen 

szavazattal, …….. nem szavazattal Hákli Tibor képviselőt (Bánk, Petőfi út 38. szám alatti lakos) 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és polgármester 

választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 

Felelős:    polgármester 

 

 

Az alpolgármesternek megválasztását követően alpolgármesteri minőségében is le kell tennie az esküt, 

és esküokmányt ír alá. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő. 

 

 

Bánk, 2019. október 21. 

 Tisztelettel: 

  

  Torma Andrea 

  polgármester 


