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A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  minősített 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Zebegény Község Képviselő-testületének 2022.06.23. napján tartandó ülésére 

ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. (Mötv.74. § (1) bekezdése) 

Alpolgármesternek tehát csak az választható meg, akit a polgármester javasol. Más által javasolt 

személy – ha azzal a polgármester nem ért egyet – nem választható meg. 

 

A leadott szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság számolja meg, ülésezésük idejére szünetet 

kell elrendelni. 

 

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. 

 

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. 

Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi 

megbízatásban tölthető be. 

 

A képviselő-testület munkáltatói jogkörébe tartozik az alpolgármester megválasztása és a megbízás 

visszavonása mellett az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása és a 

fegyelmi büntetés kiszabása is. Minden más munkáltatói jog tehát a polgármesteré. 

Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi 

megbízatásban tölthető be. Természetesen főállású polgármester mellett is lehet társadalmi 

megbízatású az alpolgármester. Itt sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem gyakorol 

munkáltatói jogkört az alpolgármester felett. 
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Az alpolgármesterre képviselő-testületi hatáskör nem ruházható, a helyettesítés esetén azonban az 

alpolgármester polgármesteri jogkörben, a polgármester helyett jár el. 

A polgármester meghatározhatja az alpolgármester által ellátandó feladatokat, amely lehet akár egy 

feladatkör folyamatos ellátása, de irányulhat egy-egy konkrét feladat elvégzésére, vagy a 

polgármester meghatalmazásában megjelölt ügy képviseletére is. 

A képviselő-testület az alpolgármester feladatainak meghatározására nem jogosult 

 

Az alpolgármesteri tisztség betöltése – melynek bizalmi jellegét jelzi a megválasztásához szükséges 

polgármesteri javaslat is – fontos nemcsak a polgármester tehermentesítése, helyettesítése, de a 

képviselő-testület, az egész önkormányzat működése szempontjából is. 

 

Az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, hogy az alpolgármesterek főállású alpolgármesterként vagy 

társadalmi megbízatásban végzik tevékenységüket.   

Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani (Mötv. 46. (2) bek. b) 

pont).  

 

Az alpolgármester megválasztása utáni esküt kell tenni: 

 

"Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zebegény fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.”

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!" 

 

 

Határozati javaslat: 

„A” 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos 

szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára ………………… képviselőt 

főállású alpolgármesternek megválasztotta.  

 

 

 

„B” 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára titkos 

szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára ………………… képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.  

 

 

Zebegény, 2022. június 21.  

 

 

 

                                                                                                         Bahil Emilné dr. sk. 

          jegyző 


