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Tisztelt Képviselő-testület!
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: szmsz) szerint a képviselő-testület a polgármester
helyettesítésre, munkájának segítésére két társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással választja
meg az alpolgármestert. A titkos szavazáson a szavazatszámláló bizottság teendőit a
Városgazdálkodási Bizottság képviselő tagjai látják el. 2010. október 4-től lehetőség
van nem képviselő alpolgármester választására, de legalább egy alpolgármestert a
testületnek a saját tagjai közül kell választania. Az alpolgármester megbízatása
megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását
visszavonja. Ha a képviselő-testület az alpolgármester megbízását nem vonja vissza és
a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljes körűen megvonja, a
feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjával azonos mértékű tiszteletdíjra jogosult
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 választott alpolgármester jogállására egyebekben a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A megválasztott alpolgármesternek esküt vagy fogadalmat kell tennie a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény melléklete szerinti szöveggel, és erről
okmányt ír alá.
Az alpolgármester jogállására vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítását – a
jogalkotó szándéka szerint – az tette indokolttá, hogy az alpolgármesteri tisztség
polgármesterhez kötődő, bizalmi jellege mellett az alpolgármester személye alkalmas
legyen arra, hogy a képviselő-testületek szakmai munkáját segítse. Megítélésem
szerint a testület szakmai tevékenységének erősítésére elsősorban gazdasági területen
van szükség, e téren kellő jártassággal és tapasztalattal rendelkező személy bevonása
indokolt az önkormányzati munkába. A „gazdasági alpolgármester” feladatát képezné
az önkormányzati cégek működésével, az önkormányzat gazdasági ügyeivel, és a
pénzügyi gazdálkodással összefüggő ügyek intézésének felügyelete, koordinálása, a
megjelölt szakterületekkel kapcsolatos tárgyalásokon, konzultációkon, értekezleteken
való részvétel.
A jelöltemet az ülésen kívánom megnevezni, neki nyilatkoznia kell, hogy kívánja-e
zárt ülés tartását.
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem képviselő társadalmi
megbízatású alpolgármesternek
….
választja meg.
Dombóvár, 2010. október 8.
Szabó Loránd
polgármester
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