
 

      Iktató szám: 189/2019. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 14-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat alpolgármesterek megválasztására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Apollónia Aranka irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:     
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A polgármester számos olyan hatáskörrel, jogosítvánnyal rendelkezik, amelyek folyamatos 

gyakorlása a helyi önkormányzat zavartalan, zökkenőmentes működésének elengedhetetlen 

feltétele. A jogalkotó szükségesnek tartotta, hogy ez a polgármester távollétében, tartós 

akadályoztatása esetén is biztosított legyen. Ezeket a célokat szolgálja az alpolgármester 

jogintézménye. 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármester 

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. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alpolgármester a polgármester 

irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg 

általános helyettesét. 

 

Az Mötv. 75. § (1) bekezdése értelmében 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. 

Az Mötv. 75. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 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. 

 

Az Mötv. 79. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a polgármester jogállására vonatkozó 

szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell, melyre tekintettel az Mötv. 

63. §-a értelmében az alpolgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület 

előtt. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a titkos szavazás 

lebonyolításához állandó Szavazatszámláló Bizottság elnökét és két tagját az alakuló ülésen 

megválasztja. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, valamint tagjainak személyére az ülésen teszem 

meg javaslatomat. 

 

Az SZMSZ rendelkezései szerint a Szavazatszámláló Bizottság értékeli és összegzi a szavazás 

eredményét, és azt jegyzőkönyvbe foglalja. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság 

elnöke ismerteti a szavazás eredményét a Képviselő-testülettel. 
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Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy főállású 

alpolgármesterré Reiner Rolandot, társadalmi megbízatású alpolgármesterré Döme 

Zsuzsannát válassza meg. 

 

 

Budapest, 2019. november 13. 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé ……………….-t, tagjaivá …………-t és 

…………..-t választja meg. 

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy tagjai közül Reiner Rolandot főállású alpolgármesterré megválasztja. 

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Döme Zsuzsannát társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

Határidő: 2019. november 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


