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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. január 30-i rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített   többség szükséges!

Tárgy: Zugor Balázs főállású alpolgármester megválasztására,
illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó határozat 
módosítása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester 

Előkészítő: dr. Ignácz Anita Éva jegyző
György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Pénzügyi fedezet: 011130 - Önkormányzatok és társulások általános igazgatási 
 tevékenysége 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző 

Szász Andrea
költségvetési ügyintéző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  2014.  december  11-én  tartott  ülésén,  titkost  szavazást  követően  10  igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett 179/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozattal 2015. február 1-
jétől 2016. január 31-ig terjedő időtartamra Zugor Balázst főállású alpolgármesterré választotta. 

A Veszprém  Megyei  Kormányhivatal   a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva törvényességi felhívással élt a fenti képviselő-testületi határozattal szemben. 

A  törvényességi  felhívás  az  alábbiak  szerint  rendelkezik  a  képviselő-testület  határozatával
kapcsolatosan:

„Az Mötv. 74. § (1) bekezdése, 75. § (1) bekezdése és a 76. § a) pontja a következőket tartalmazza:

„74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest,
a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) 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.”

75. § (1) 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.

76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:
a)  a  megválasztását  követő  helyi  önkormányzati  általános  választás  napján,  jelöltek  hiányában
elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
d)  ha  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel
megbízását visszavonja.”

A  fenti  jogszabályi  előírások  alapján  a  főállású  alpolgármester  foglalkoztatási  jogviszonya  a
megválasztásával  jön  létre,  ezért  kezdő  napként  a  képviselő-testület  a  választás  napjától  eltérő
időpontot nem határozhat meg. 
A foglalkoztatási  jogviszony  főszabályként  a  megválasztást  követő  helyi  általános  önkormányzati
választás  napjáig tart,  ezért  a Képviselő-testület  – törvényi  felhatalmazás hiányában – ettől  eltérő
időpontot  szintén  nem  jogosult  meghatározni.  Arra  azonban  van  törvényes  lehetőség,  hogy  a
képviselő-testület  az  alpolgármester  megbízását  a  megválasztását  követő  helyi  önkormányzati
választást megelőzően, az Mötv. 76. § d) pontja alapján eljárva visszavonja.”

A törvényességi  felhívásban  az  Mötv.  134.  §  (1)  bekezdése  alapján  eljárva  a  Veszprém Megyei
Kormányhivatal felhívta a Képviselő-testületet, hogy a jogszabálysértés megszüntetéséről a következő
képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2015. január 31-ig döntsön. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  a  fenti  indokok  alapján  döntsön  a  főállású  alpolgármester  megválasztásáról,
illetményéről és költségtérítéséről szóló határozat módosításáról!

Várpalota, 2015. január 28.

Talabér Márta 
Polgármester

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  január  30-i  rendkívüli  ülésén

megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a 

…../2015. (I. 30.) képviselő-testületi

h   a   t   á   r   o   z   a   t   -   ot:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 179/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi

határozat 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. január 30-ától Zugor Balázs (sz.:

Budapest, 1974.01.04., an.: Dömötör Emília) Várpalota, Veszprémi út 13. szám alatti lakost

főállású alpolgármesterré választja. 

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző

A végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2015. január 30.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


