Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. október 22-én
tartandó alakuló ülésére

Tárgy: Alpolgármesterek megválasztása

Az előterjesztést készítette: dr. Weninger András
aljegyző
Kezelési megjegyzés:

HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1
Mellékletek:
Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:

Határozat száma:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

1

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Iktatószám: 37.467/2014
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. október 22-én tartandó alakuló ülésére
Tárgy: Alpolgármesterek megválasztása
Tisztelt Közgyűlés!
2014. október 12-én hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, és hatályba
léptek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 74-78. §-ai.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint 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. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése alapján az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A
főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselőtestületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az
alpolgármester megválasztásával jön létre.
Az Mötv. 75. § (2) bekezdése rendezi azon alpolgármesterek jogállását, akiket nem a
képviselő-testület tagjai közül választottak meg. Ez alapján ők nem tagjai a képviselőtestületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesíthetik, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A nem a képviselő-testület
tagjai közül választott alpolgármesterek jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az Mötv. 64. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a polgármester tisztségét főállásban vagy
társadalmi megbízatásban látja el. Ezt a szabályt az Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján az
alpolgármesterre is alkalmazni kell.
Az alakuló ülés napirendjén szerepel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének – a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról – (továbbiakban: SZMSZ) módosítása. Az SZMSZ elfogadása esetén - az alakuló ülés napján kihirdetésre kerül és hatályba is lép.
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Az SZMSZ tervezet 43. § (1)-(2) bekezdései alapján a Közgyűlés a saját tagjai közül – a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel – a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére kettő főállású alpolgármestert választ. A Közgyűlés
– a fenti szabályok alkalmazásával – kettő társadalmi megbízatású olyan alpolgármestert is
választ, akik nem tagjai a Közgyűlésnek.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a közgyűlés a polgármester javaslatára titkos
szavazással, minősített többséggel két olyan alpolgármestert választ, akik tagjai a
közgyűlésnek, és két külső, társadalmi megbízatású alpolgármestert, akik a közgyűlésnek nem
tagjai.
Az Mötv. 47. § (2) bekezdése értelmében minősített többséget igénylő javaslat esetén az
önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Az SZMSZ 24. § (3)
bekezdése szerint a titkos szavazás szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével
történik. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Közgyűlés
összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága látja
el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Közgyűlés a feladat ellátására a
polgármester javaslatára – nyílt szavazással – 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.
Tekintettel arra, hogy a közgyűlés a bizottsági elnököket és tagokat még nem választotta meg
– az erre vonatkozó előterjesztést a mai ülésén tárgyalja –, ezért az alpolgármesterek
választását megelőzően meg kell választani az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti 3 fős
szavazatszámláló bizottságot, amely ellátja a titkos szavazás lebonyolításával és
eredményének megállapításával kapcsolatos teendőket.
A szavazatszámláló bizottság tagjaira az alábbiakban teszek javaslatot:
elnök:
tagok:

Hörcsök Imre
Dobos József
Nemcsik Mátyás

A törvényben biztosított lehetőséggel élve 2 fő főállású és 2 fő társadalmi megbízatású
alpolgármester személyére terjesztem elő javaslatomat a Tisztelt Közgyűlésnek.
Fentiek alapján javaslom a szavazólapra felvenni és alpolgármesternek megválasztani:
a Közgyűlés saját tagjai közül főállású alpolgármesternek: Mák Kornélt
Dr. Szeberényi Gyula Tamást
a Közgyűlés nem saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek:
Gaál Józsefet
Dr. Homoki Tamást
Felkérem a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására, az eredmény
megállapítására, a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozat-tervezet
elfogadására.
Kecskemét, 2014. október 16.
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2014.(X.22.) határozata
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere 37.467/2014. számú, a szavazatszámláló
bizottsági tagok megválasztására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a polgármester javaslatára a szavazatszámláló bizottság tagjaivá választotta:
elnök:
tagok:

Hörcsök Imre
Dobos József
Nemcsik Mátyás

képviselőket.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2014.(X.22.) határozata
Alpolgármesterek megválasztása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere 37.467/2014. számú, fenti tárgyban készült
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés a szavazatszámláló bizottság
választásának eredményéről tudomásul vette.

tájékoztatóját

az

alpolgármesterek

2.) A Közgyűlés
saját tagjai közül főállású alpolgármesternek:

Mák Kornélt
Dr. Szeberényi Gyula Tamást

nem saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek:
Gaál Józsefet
Dr. Homoki Tamást
választotta meg.
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Határidő: azonnal

