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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 74. § 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 alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármesteri tisztség 
főállásban vagy társadalmi megbízatásban látható el. 
 
A képviselő-testület a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. 
(XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 36. § (1) bekezdésében döntött 
arról, hogy „A képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül és egy 
alpolgármestert választ nem a képviselő-testület tagjai közül. Az alpolgármesterek 
tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.” 
 
A fentiek szerinti két társadalmi megbízatású alpolgármester személyére kizárólag a 
polgármester tehet javaslatot, amely javaslatról a képviselő-testület titkos szavazással, 
minősített többséggel dönt. 
 
A titkos szavazás lebonyolításának módját az SZMSZ 18. § (10) bekezdése rögzíti, mely 
szerint „a titkos szavazás szavazólapon, karton szavazóparaván és urna igénybevételével 
történik. A szavazás lebonyolítását és a szavazatszámlálást a képviselő-testület ügyrendi 
döntése alapján a képviselő-testület három tagja végzi. Az e feladat ellátására megválasztott 
tagok az elkészített és lepecsételt szavazólapokat borítékkal együtt átadják a képviselőknek. A 
képviselők a szavazataikat szavazóurnába helyezik. Rontott szavazat esetén, annak urnába 
helyezése előtt egy esetben van lehetőség a szavazólap cseréjére. A szavazás befejeztével a 
megválasztott tagok megszámolják a leadott szavazatokat, amelyről külön jegyzőkönyvet 
vesznek fel, és annak átadásával tájékoztatják a polgármestert. A szavazás eredményét a 
polgármester ismerteti. A szavazás lebonyolítását végző képviselők által elkészített és aláírt 
jegyzőkönyvet a testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A szavazólapokat a bizottság 
által aláírt, önkormányzati pecséttel ellátott borítékban el kell zárni és azok az önkormányzati 
ciklus végéig, de legalább 2 évig megőrzendők.” 
 
Az SZMSZ 36. § (2) bekezdése kimondja, hogy „az alpolgármesterek önálló hatáskörrel nem 
rendelkeznek, feladatukat a polgármester irányításával látják el. Az alpolgármesterek közül a 
polgármester bízza meg általános helyettesét.” 
 
Az elmúlt rendes képviselő-testületi ülést követően számos egyeztetést folytattam a Komló 
Összeköt Egyesület frakcióval annak érdekében, hogy az alpolgármester személyében 
konszenzusra jussunk, és a képviselő-testület elé olyan személyt terjeszthessek, akit a testület 
elfogad és támogatásával tisztviselővé választ.  
Korábbi álláspontomat jelenleg is fenntartom, miszerint Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének működéséhez a képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármester 
megválasztása szükséges és elégséges, a további egy fő külsős alpolgármester megválasztását 
indokolatlannak tartom.  



A 2019. évi önkormányzati választások eredményét figyelembe véve célszerűnek tartanám, ha 
a képviselő-testületben többséget biztosító frakció tagjai közül kerülne ki az alpolgármester 
személye, erre tekintettel …………………………… javaslom a képviselő-testület tagjai 
közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztani. 
 

II. 
 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-át. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi 
megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű, 
azaz 349.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult. Mindezek alapján a társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek tiszteletdíját legfeljebb 314.100,- Ft összegben állapíthatja meg a képviselő-
testület. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet 1. sz. melléklet II/B. 2. pontja kimondja, hogy a polgármester és az alpolgármester 
juttatásaira vonatkozó javaslat előterjesztésére kizárólag a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság jogosult.  
 
Fentiekre tekintettel a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján az 
alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését az alábbiak szerint javasolt megállapítani: 
 
- tiszteletdíja: ……………………..Ft 
- költségtérítése:…………………..Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
határozati javaslat elfogadásáról! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése, véleménye alapján - megtárgyalta az 
„Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) sz. önkormányzati rendelet 36. § (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület tagjai közül ____________________-t társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 
2. A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíját 

______________________ Ft-ban állapítja meg. 
 



3. A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester költségtérítését 
______________________ Ft-ban állapítja meg. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő rendes képviselő-
testületi ülésen terjessze elő a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek alapján a 
képviselő-testület a tagjai közül megválasztott egy fő társadalmi megbízatású 
alpolgármester választása mellett működik. 

 
 
Komló, 2020. június 19.   
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 


