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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) szerint: 

 

„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.” 

Az alpolgármester személyére a polgármester kizárólagos hatásköre javaslatot tenni. 

A tisztség főállásban és társadalmi megbízatásként is ellátható. 

Főállású alpolgármesternek javaslom megválasztani Rozs Péter képviselőt. Társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré dr. Imrédy Szabolcs képviselőt javaslom megválasztani. 

Az alpolgármester megválasztására irányuló titkos szavazást Szavazatszámláló Bizottság 

bonyolítja le. 

A jelöltek kérhetik zárt ülésen történő megválasztásukat. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……./2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete főállású alpolgármesternek 

2019. október 21. napjától Rozs Péter 8172 Balatonakarattya, Deák F. u. 17. szám alatti 

lakost választja meg. 

 

2. A képviselő-testület felkéri Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy az érintett 

eskütételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:    Matolcsy Gyöngyi polgármester 
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Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……./2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek 2019. október 21. napjától Dr. Imrédy Szabolcs 8172 Balatonakarattya, 

Tölgyfa u. 3. szám alatti lakost választja meg. 

 

2. A képviselő-testület felkéri Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy az érintett 

eskütételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:    Matolcsy Gyöngyi polgármester 

 


