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2585/2010. 
Előterjesztés 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12.-én tartandó 

alakuló ülésének 8.) napirendi pontjához 
 
Tárgy: Alpolgármester választása, eskütétele 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ötv. 34. §-a (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület – saját tagjai közül – a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel – (a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára) a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, tehát 
minden önkormányzatnak kell legalább egy alpolgármestert választania, akinek személyére a 
polgármester tehet javaslatot. A hatályos SZMSZ 32. §-a értelmében 1 főben határozta meg a képviselő-
testület az alpolgármester számát. A Pttv. 2. §-a (2) bekezdéséből vezethető le az alpolgármester alakuló 
ülésen való megválasztásának kötelezettsége, mivel a) pont értelében az alpolgármester tisztsége 
megszűnik az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek, b) 
pont szerint: amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló 
ülésén az új alpolgármester választásával. A titkos szavazás lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság végzi el, 
melyről külön jegyzőkönyv készül, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvének melléklete. 
 
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 vesz. Jogállását tekintve reá is a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármesterre irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.  
Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról, (társadalmi megbízatású 
tevékenység) a képviselő-testület határozattal dönt. 
 
A személyes érintettségről már tettem említést a polgármesterre vonatkozóan, itt ugyanazon szabályok 
érvényesek, illetve kiegészül a zárt ülés kötelező elemével (Ötv. 12. §-a (4) bekezdés a) pontja), akkor, ha az 
érintett nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
Felhívom a figyelmet, hogy főállású alpolgármester csak a háromezernél több lakosú településen 
választható az Ötv. 37. §-a  (3) bekezdése értelmében. 
Függetlenül attól, hogy mint települési képviselő az alakuló ülés 2.) napirendje keretében letette az esküt, a 
titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester, e minőségében is esküt kell tegyen 
a képviselő-testület előtt, tekintettel a Pttv. 10. §-ára, és az Ötv. 32. §-a és a Pttv. 1. §-a (7) bekezdésében 
írtakra. 
Az eskü szövegére és az eskü kivételére a képviselőkre írtak az irányadók. Az esküokmányt az 
alpolgármesternek is alá kell írnia. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Indítványozom az előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását és az alábbi határozat 
meghozatalát. 
 
Csanytelek, 2010. október 6. 
 
      Tisztelettel: 
 
  
           Kató Pálné 
              jegyző 
 

 
 



…./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester jogállásának meghatározása 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai közül az SZMSZ 32. §-a (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ 2010. október 12. 
napjától a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A képviselő-testület a képviselő-testületen 
kívülről alpolgármestert nem választ. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
3.) Kató Pálné jegyző 
4.) Irattár 

 
…./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete ………………képviselő bejelentése alapján 
megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében ………….képviselőt egyhangú döntéssel 
kizárja az alpolgármester választása tárgyalásában a döntéshozatalból. 

 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
3.) Személyes érintettséget bejelentő 
4.) Kató Pálné jegyző 
5.) Irattár 

 
…./2010. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester választása 
 

Határozati javaslat 
      
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai közül Forgó Henrik polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel 2010. október 12. napjától a megbízatásának időtartamára tagjai 
közül a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére ……………..-t (szül. 
hely:……..ideje:………..anyja neve:……………….Csanytelek,…………….u. sz. alatti lakost) választotta 
meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
      
Határozatról értesítést kap: 

1.) …………………..alpolgármester (Helyben) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
4.) Kató Pálné jegyző 
5.) Irattár 
 

  


