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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint Dr. Krepárt 

Tamás főállású alpolgármester megválasztására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az alpolgármesterek megválasztását helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 34. §.-sa az alábbiak szerint szabályozza: 
 

„34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása 
megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
megbízását visszavonja. 

(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 vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és 

amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek 
megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az 
alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem 
választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával 
megszűnik.” 
 
Az Ötv. 37. §. (3) alapján „főállású alpolgármester a háromezernél több lakosú 
önkormányzatnál választható.” 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14-én 
megtartott ülésén módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletének 44. §.-sát az alábbiak szerint: 
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„A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos 
szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású 
alpolgármestert, továbbá az 1990. évi LXV. törvény 34. §-a alapján egy nem 
képviselő-testületi tag alpolgármestert választ.”  
 
A hatékony munkaszervezés érdekében szükségesnek tartom, hogy két 
alpolgármester segítse polgármesteri tevékenységemet. Élve a jogszabály adta 
felhatalmazással, az egyik alpolgármestert a Képviselő-testület tagjai közül, egy 
alpolgármestert pedig nem a Képviselő-testület tagjai közül jelölök.  
 
Ercsényi Tiborné és Dr. Krepárt Tamás hozzájárult az előterjesztés nyílt ülésen 
való megtárgyalásához. 
 
Határozati javaslat: 
 
1) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §.-sa alapján Ercsényi 
Tibornét társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja 2010. október 18. 
napjával. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §.-sa alapján Dr. Krepárt 
Tamást főállású alpolgármesterré választja 2010. október 18. napjával. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
    

Budakalász, 2010. október 15. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 
 


