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testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) 
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Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 

50. §-a alapján 
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pont esetében: Minősített 

többség 

2-3. pont esetében: Egyszerű 

többséggel 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 16-i soron kívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján:  

„74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban 

együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább 

egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei 

a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

 

(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.” 
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) is 

tartalmaz rendelkezéseket az alpolgármesterre vonatkozóan.   

A Rendelet 33. § (1) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

„33. § (1) A képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ 

a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. Feladatkörét a polgármester 

határozza meg.” 

 

Az alpolgármester funkciója a polgármester helyettesítése, munkájának segítése, az 

alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A polgármester határozza meg 

az alpolgármester feladatkörét, a polgármester dönti el, hogy az alpolgármester milyen 

ügyekben járjon el, képviselje őt és milyen álláspontot képviseljen az adott ügyekben. A 

polgármester akadályoztatása esetén ugyanis a működés törvényi feltétele, hogy legyen 

helyettese a polgármesternek, aki teljes körűen ellátja a polgármesteri feladatokat, dönthet a 

polgármesteri hatáskörökben.  

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 20. napján 

megtartott alakuló ülésén megválasztotta Dr. Pálmai Tamás képviselőt társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek. Tekintettel arra, hogy a polgármester számára a hamarosan 

induló pályázatok sikeres előkészítése és megvalósítása, a megvalósítás végig kísérése, 

nyomon követése, a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázása jelentősen több 

elfoglaltságot jelent, ezért  a polgármesteri feladatok folyamatos ellátásának biztosítása 

érdekében javasolja, egy nem testületi tag (nem képviselő) alpolgármester (külsős 

alpolgármester) megválasztását, aki feladatait – melyek elsősorban a humán terület: ifjúsági, 

közművelődési, kulturális, sport és turisztikai tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása; 

az iskolákkal, óvodákkal, bölcsődékkel, szociális-, és gyermekvédelmi intézményekkel, 

társadalmi és civil szervezetekkel - főállású foglalkoztatási jogviszonyban látná el. A fentiekre 

tekintettel vált szükségessé a Rendelet módosítása, amelyre az alábbiak szerint teszünk 

javaslatot.  

A Rendelet 33. § (1) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

 „33. § (1) A képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású (képviselő) és 1 fő főállású, 

nem testületi tag (nem képviselő) alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére. Feladatkörüket a polgármester határozza meg.” 

A képviselő-testület az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének 

módjáról határozatban dönt a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel. 

 

A Rendelet jelenlegi szabályai szerint a titkos szavazás lebonyolítása az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság feladata. A titkos szavazás a gépi 

szavazórendszer átállításával vagy szavazólapon (szavazófülke alkalmazásával, urnába való 

szavazással) történik. Az alpolgármester választása csak szavazólapon lebonyolított 

szavazással történhet.  

A titkos szavazást az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

legalább három képviselő tagja, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. 

Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő tagjaiból 

alakult szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során ismerteti a szavazás 

módját, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok 

számát, a szavazásról jegyzőkönyvet készít, és a szavazás eredményéről jelentést tesz a 
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képviselő-testületnek. Amennyiben az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke nincs jelen a titkos szavazáskor, a titkos szavazást lebonyolító 

szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ. 

 

A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, 

az alpolgármester megválasztásával jön létre. 

 

A főállású alpolgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni az Mötv. 

rendelkezése alapján. Fontos, hogy az illetmény összege tekintetében (a főpolgármester-

helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét, társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége. 

Az illetmény szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott alpolgármesterre is 

vonatkoznak (Mötv. 79. § (2) bek.).  

Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének 

összegét a polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület 

állapítja meg.  

 

Fentiek alapján javaslom a főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetménye 70 

%-ában meghatározni, 2016. január 1. napjától kezdődően, azaz  

366.450,- Ft/hó 

összegben megállapítani. 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta illetményének 

15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Javasolom, hogy a főállású 

alpolgármester költségátalányát az illetménye 15%-ában, 55.000,- Ft/hó összegben állapítsa 

meg a képviselő-testület.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a 

polgármester helyettesítése, munkájának segítése biztosítottá válik, a módosítás egyéb 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív 

terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és 

személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasoljuk elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben 

kifejtettek a jogszabály indokolása is. 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés 

megtárgyalását, a mellékelt rendelet-tervezet és az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától 

kezdődően ……………………………… nem képviselő-testületi tagot (nem 

képviselőt) megválasztja főállású alpolgármesternek. 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… főállású 

alpolgármester tiszteletdíját 2016. január 1. napjától kezdődően 366.450,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………… főállású 

alpolgármester költségátalányát 2016. január 1. napjától kezdődően 55.000,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. december 14. 

 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet 

 m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„33. § (1) A képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású (képviselő) és 1 fő főállású, 

nem testületi tag (nem képviselő) alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére. Feladatkörüket a polgármester határozza meg.” 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

B é k é s, 2015. december 16. 

 

 Izsó Gábor sk.       Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december … -én 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

 jegyző 


