MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
dr. Enyedi Mihály jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. november 07-i ülésére
Az alpolgármester megválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:
74. § (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) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, felöltek
hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
b)
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 főpolgármesterhelyettesre is megfelelően alkalmazni kell.

A fentiek alapján tisztelettel kérem az alábbi határozati javaslatok megtárgyalását és
elfogadását.
Mezőtúr, 2019. október 25.
Herczeg Zsolt
polgármester

Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozata
Az alpolgármester megválasztásáról
Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján, – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-ára- az alábbi határozatot hozza:
1.Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon megtartott titkos
szavazással - a képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester javaslatára
saját tagjai közül alpolgármesternek Szűcs Dániel képviselőt megválasztja.
2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az
esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester,Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4.dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
5.Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben
Mezőtúr, 2019. november 07.
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jegyző

Határozati javaslat
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Határidő: azonnal
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