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ELŐTERJESZTÉS

Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele, esküokmány aláírása

Előterjesztő: Zólyomi Tamás
Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző
Előterjesztést készítő személy neve: dr. Szlávik Melinda
Pénzügyi ellenjegyző: Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 74.§ (1)
bekezdése alapján 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.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet értelmében 1 fő társadalmi megbízatású
alpolgármester segíti a polgármester munkáját.

Az Mötv. 74.§ (2) bekezdése szerint az alpolgármester a polgármester irányításával látja
el feladatait.
Élve az előzőekben részletezett jogommal és egyben kötelezettségemmel
Debreceni Csaba Attila képviselő urat javaslom ismét a képviselő-testületnek társadalmi
megbízatású alpolgármesterré megválasztani. Bár képviselő úr a 2019. november 27-i és
2019. december 6-i ülésein nem kapott kellő támogatást a Képviselő-testület részéről,
továbbra is személyében látom azt az alpolgármestert, aki irányításom alatt együttműködve tudná elvégezni feladatait.
Az alpolgármester megválasztásához a képviselő-testület a választások lebonyolítására tagjai
közül háromtagú eseti, szavazatszámláló bizottságot választ. Az eseti bizottság tagjaira a polgármester vagy bármely képviselő javaslatot tehet. Az eseti bizottság megbízása az alakuló
ülés végéig tart.
Az alpolgármester megválasztása utáni eskütételre a képviselőknél előírtak irányadók.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését!

Etyek, 2019. december 09.
Tisztelettel,

Zólyomi Tamás
polgármester

I. Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2019. (...) határozata
Az eseti, szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
-_______________-t elnökként
-_______________-t
-_______________-t
választja az alpolgármester megválasztásához szükséges eseti, szavazatszámláló bizottság
tagjává.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2019. december __.

II. Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2019. (...) határozata
Az alpolgármester megválasztásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére _____________ képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december __.

