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ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a pol-
gármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Egy alpolgármester 
választása kötelező, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) nem zárja ki több alpolgármester megválasztását sem. A képvise-
lő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló vagy 
az azt követő ülésen (Mötv. 74. § (1) bekezdés). 
 
A választás napján Mezőfi Zoltán képviselő társam kapta a legtöbb szavazatot. Az alpolgármes-
teri posztot kialakult szokás alapján a legtöbb szavazatot kapott képviselőnek, Mezőfi Zoltán 
képviselőtársamnak ajánlom fel. Mezőfi Zoltán képviselőtársam az alpolgármesteri megbízatást 
– amennyiben minősített többséget kap a Képviselő-testülettől – elfogadja, a szavazás idejére 
zárt ülés elrendelését nem kérte. 
 
Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület 
dönt (Mötv. 74. § (1) bekezdés).  
Jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az alpolgármester társadalmi 
megbízatásban látja el feladatát.  
 
Az új képviselő-testület megalakulásával biztosítani kívánom a folyamatos működést. Szeret-
ném, ha a város lakossága a polgármester váltásból semmi negatívumot nem érzékelne. Javas-
latom megfogalmazásakor figyelembe vettem a város lakóinak, a választók akaratát. Választási 
programomban kiemelt feladatként fogalmaztam meg pályázati források feltárását, minél több 
fejlesztéshez támogatást kívánok szerezni. Munkahelyeket kívánok teremteni. Ehhez az önkor-
mányzatnak partnerekre van szüksége, a lehetséges kapcsolatokat fel kell keresnem. Ezen 
felül igen sok időt szándékozok a városban tölteni, a választások után is kapcsolatot tartva a 
lakossággal. Szeretnék „jó gazdaként” figyelni a közterületekre, a kiadott fenntartási feladatok 
végrehajtását személyesen kívánom ellenőrizni.  
 
A leírt indokok alapján javaslom, hogy főállású alpolgármester kerüljön megválasztásra. 
 
Főállású alpolgármester az önkormányzati képviselő-testület erről szóló döntése alapján vá-
lasztható (Mötv. 75. § (1) bekezdés), amennyiben a polgármester is főállásban tölti be a tisztsé-
gét (Mötv. 78. §). Az Mötv. 64. § (2) bekezdése alapján az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, 
hogy az alpolgármester főállású alpolgármesterként vagy társadalmi megbízatásban végzi te-
vékenységét. A változást támogatás esetén mindenképp át kell vezetni jelenleg hatályos 
SZMSZ-ünkön. 
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy Mezőfi Zoltán főállású alpolgármesterré történő megválasztá-
sában támogatni szíveskedjenek.      
 
 
 
Rétság, 2014. október 21. 
                                                                                                               Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                  polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

223./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással 
a képviselőtestület megbízatásának időtartamára dr. Katona Ernő képviselőt társadalmi megbí-
zatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
1. pontban részletesen bemutatva 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 
 

„A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára Mezőfi Zoltán képviselőt főállású alpolgármes-
ternek megválasztotta. 
Az alpolgármester megbízatásának módját a soron következő ülésen történő felülvizsgálatkor az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában át kell vezetni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára Mezőfi Zoltán képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. 
A Képviselő-testület az alpolgármester megbízatásának módjáról a későbbiekben felülvizsgál-
hatja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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5. Alpolgármester esküje 

"Én, ……………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyaror-
szághoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtar-
tatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődésének előmozdí-
tása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
 
Isten engem úgy segéljen!"  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 


