
3. számú előterjesztés 
Minősített többség 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. október 31-i rendes ülésére 

 
 
 
Tárgy:   Társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztása 
 
 
 
Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:  - 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:   

 dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

  
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:   

 dr. Szabó Péter jegyző  
 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester 
jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás megszűnésével 
szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több 
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 
 
A törvény értelmében 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. 
 
Az Mötv. a polgármester részére meghatározó szerepet biztosít az alpolgármester 
választására vonatkozóan. A tisztséget ellátó személyre csak a polgármester tehet 
javaslatot, aki a polgármester irányításával látja el feladatait, továbbá az ő jogosítványa 
az általános helyettesének megbízása is. Az alpolgármester megbízatása a 
megválasztásával kezdődik, amit követően esküt tesz. Az alpolgármesteri minőségben 
ismételt eskütevést indokolja, hogy a képviselői jogokon túl megbízással polgármesteri 
hatásköröket is gyakorolhat.  
   
Polgármesterként továbbra is két társadalmi megbízatású alpolgármester segítő munkáját 
szeretném igénybe venni, viszont csak az egyikük lenne képviselő, a másik személy 
pedig nem képviselőként töltené be ezt a tisztséget. Ez utóbbi személy vinné 
kimondottan a humán jellegű ügyeket. A jelen ülés 1. számú előterjesztése foglalkozik a 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításával, a 
rendeletmódosítás tervezete tartalmazza a lehetőséget a nem képviselő alpolgármester 
megválasztására. 
 
A két alpolgármesteri tisztségre személyi javaslatomat szóban, az ülésen kívánom 
megtenni.  
 

I.  Határozati javaslat 
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról a képviselő-testület tagjai 

közül 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tagjai közül társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek  
     

……-t 
 



képviselőt választja meg.  
 

II.  Határozati javaslat 
a képviselő-testület tagjai közé nem tartozó társadalmi megbízatású 

alpolgármester megválasztásáról  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tagjai közé nem tartozó 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg 
     

……-t 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 


