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5 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

alpolgármester választáshoz, és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 34.§ (1) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
(legalább 3 igen szavazat) a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több 
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ 
meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a 
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását 
visszavonja. 

  
A titkos szavazás lebonyolítása, illetve az eredmény megállapítása érdekében szavazatszámláló 
bizottságot kell létrehozni. Ez a szavazatszámláló bizottság működik a képviselő-testület 
megbízatásának időtartama alatt valamennyi titkos szavazás lebonyolításánál, ellátja a titkos 
szavazással kapcsolatos teendőket. 
Javaslom, hogy a szavazatszámláló bizottság összetétele a következő legyen: a bizottság elnökének 
Balázs János Ferencet, a bizottság tagjainak Csehek Józsefet és Hámori Imrénét  javaslom. 
 
 

…… /2010. (X.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára – a titkos 
szavazások lebonyolítására - szavazatszámláló bizottságot választ. 
A szavazatszámláló bizottság tagjai:  1. Balázs János Ferenc (elnök) 
      2. Csehek József  

3. Hámori Imréné 
       
A szavazatszámláló bizottság ellátja megbízatásának ideje alatt a titkos szavazás lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Szavazatszámláló bizottság elnöke 
 
 
2. Alpolgármester választása 

 
Az Ötv. 34.§-a az alpolgármester jogállásáról a következő szabályokat tartalmazza: 
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester 
megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. 

(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 vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül 
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választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati 

választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig 
tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották 
meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. 
 

Az Ötv. 37.§ (3) bekezdése értelmében főállású alpolgármester a 3.000 főnél több lakosú 
önkormányzatnál lehet, így Bánk Önkormányzatánál kizárólag társadalmi megbízatású alpolgármester 
lehet. 

Alpolgármesterként Dudás Gergely képviselő megválasztását javaslom. 
 
 

....... /2010. (X.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás eredményeként …… igen 
szavazattal, …….. nem szavazattal Dudás Gergely képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választotta. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és polgármester 
választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 
 
 
 
3. Alpolgármester tiszteletdíja 

 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek a 2.000 ezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat 
meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
A képviselő-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a tiszteletdíj 
megállapítását, illetőleg az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja. 
 

• A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 1000-nél kevesebb lakosú település 
esetén: a köztisztviselői illetményalap (2010. évben 38.650 Ft) és a 2,5 – 4,5 közötti 
szorzószám alapján meghatározott összeg lehet; 

azaz a 2010. évben érvényes illetményalap szerint: 96.625 Ft-tól 173.925 Ft-ig terjedhet az a 
polgármester, és így az alpolgármester tiszteletdíja. 

A képviselő-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a tiszteletdíj 
megállapítását, illetve a törvényi szorzószámnál kisebb összegben is megállapíthatja. 
A választást megelőzően az alpolgármester tiszteletdíj havi 10.000 Ft volt. Javaslom, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíja továbbra is 10.000 Ft-ban kerüljön megállapításra. 
 
 
Tolmács, 2010. október 11. 
 Tisztelettel: 
  
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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....... /2010. (X.15.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. 
napjától havi ……………….. Ft-ban állapítja meg.  
 
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónapban 5. napjáig történik. 
 
Határidő: 2010. október 3. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   körjegyző 
 


