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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Javaslat főállású alpolgármester megválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 74. § (1) bekezdése értelmében 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. A többi alpolgármesternek nem kell települési 

képviselőnek lennie. 
 

Az Mötv. 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy 2017. február 1. napjától kezdődő hatállyal főállású 

alpolgármesternek válassza meg Dr. Zsigmond Barna Pál Urat. Megválasztása 
esetén az alpolgármestert az Önkormányzat városfejlesztési  tevékenységével, 

európai uniós ügyeivel, társadalmi-  és nemzetközi kapcsolataival összefüggő 
feladatokkal kívánom megbízni. 

 
A Képviselő-testületnek az alpolgármester megválasztása esetében döntenie 

kell illetménye mértékéről és az őt megillető egyéb juttatásokról. Javaslom, 
hogy az újonnan megválasztott alpolgármester illetménye és egyéb juttatásai 
egyezzenek meg a már korábban megválasztott  alpolgármesterekével.  

 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében titkos 

szavazás tartása esetén a Képviselő-testület 3 főből álló szavazatszámláló 
bizottságot választ. Ennek során külön meg kell választani a szavazatszámláló 

bizottság elnökét is. A titkos szavazás az Önkormányzat pecsétjével ellátott 
szavazólappal történik. A képviselők a szavazataikat szavazóurnába helyezik el. 

A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság számlálja össze, majd ezt 
követően a bizottság elnöke hirdeti ki a szavazás eredményét. 

 
 

Újpest, 2017. február 1. 
 

 
   
         Wintermantel Zsolt 
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Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület az alpolgármester választásához Szavazatszámláló 

Bizottságot hoz létre, amely elnökének ……………, további két tagjának …………… 
és ………….. választja meg. 
 

 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület titkos szavazással 2017. február 1-jei hatállyal, főállású 

alpolgármesternek Dr. Zsigmond Barna Pál urat - ….. igen, ….. nem, ….. 
érvénytelen szavazati aránnyal - megválasztotta. 

 
 

Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület a titkos szavazás eredményéről a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének tájékoztatását tudomásul veszi: 

Név igen szavazat nem szavazat érvénytelen szavazat 

Dr. Zsigmond Barna 

Pál 

   

 

 
 

Határozati javaslat 
 

   1, A Képviselő-testület Dr Zsigmond Barna Pál főállású alpolgármester havi 
illetményének összegét 2017. február 1. napjától a polgármester illetménye 

(Mötv. 71. § (2) bekezdés) 90 %-ának megfelelő összegben állapítja meg. 
 

   2, A Képviselő-testület Dr Zsigmond Barna Pál alpolgármester egyéb 
juttatásait – a többi alpolgármesterhez hasonlóan – a 166/2014.(X.21.) számú 

határozatában foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

 
 


