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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 34. §-a szabályozza az 
önkormányzat alpolgármesterének jogállását, feladatait, megválasztásának módját: 

Ötv. „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.” 
 
Lengyeltótiban továbbra is egy társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását 
javaslom. 
 
Fentiek alapján a szükséges egyeztetéseket lefolytatva javaslom a tisztelt képviselő-
testületnek, hogy alpolgármesternek Dankó József képviselőt válassza meg. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Ötv. 34. § (1) bekezdése szerint kötelezően előírt 
titkos szavazással, de nyilvános ülésen válassza meg az alpolgármestert, amelyben 
közreműködik a már megválasztott Jogi-, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság. 
 
Dankó József képviselő a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult. 
Dankó József személyes érintettsége ellenére kérem, hogy a bizottsági tagság 
megválasztásával azonos feltételek mellett az alpolgármester-jelöltet se zárjuk ki a 
döntéshozatalból. 
 



A szavazás menete a következő lesz: a javasolt alpolgármester neve, valamint két kör –igen, 
nem választási lehetőséggel, szerepel a szavazólapokon. Érvényesen szavazni a két kör 
valamelyikébe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. A szavazás titkosan történik, a 
kitöltött szavazólapokat urnába kell helyezni.  
 
Az eredmény megállapítása a szavazatok összeszámlálásával történik, amelyet a JPT bizottság 
végez. 
 
Az alpolgármester megválasztásához az eredeti létszámhoz viszonyított minősített 
többség szükséges, tehát 4 képviselő igen szavazata szükséges. 
A megválasztott alpolgármesternek a Képviselő-testület előtt ezen minőségében esküt kell 
tennie. 
 
 
Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként Dankó 
József képviselőt. alpolgármesterré megválasztotta. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
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