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Sárpilis Község Önkormányzata 

Sárpilis  

Béke tér 1. 

7145 

                                                                                                                      Tel/Fax:74/496-556 

 
A határozati javaslat elfogadásához 

minősített többség szükséges 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

 

IV. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29.-én megtartott 

rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Főállású megbízatású alpolgármester megválasztása 

 
Előterjesztő:   Figler János polgármester 

 
                       

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (későbbiekben: 

Mötv.) 74. § (1) bekezdése „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 2014. október 21-i alakuló ülésen a Képviselő-testület a tagjai közül megválasztotta 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek Tőkés Lajosné Képviselő Asszonyt. 

 

A hatályos SZMSZ 19. § -a szerint Sárpilis Község Önkormányzatánál megválasztható 

alpolgármesterek száma 2 fő, akiket a Képviselő-testület titkos szavazással, minősített 

többséggel – a polgármester javaslatára – egy főt a tagjai közül választ meg. Az SZMSZ azt is 

rögzíti, hogy az egyik alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el, a másik 

pedig főállásban.  

 

A főállású alpolgármesteri tisztség jelenleg betöltetlen, ennek megfelelően jelen képviselő-

testületi ülésre a jogszabályi előírások alapján a főállású alpolgármester személyére tett 

javaslatomat előterjesztem. 

 

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester feladata az alpolgármester személyére 

vonatkozó javaslat megtétele és erről a Képviselő-testület titkos szavazással dönt. 

Alpolgármester csak minősített többséggel választható. 

A szavazásra bocsátás előtt a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalná-e a tisztséget.  
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A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint fele, legalább 3 képviselő 

egybehangzó szavazata szükséges. 

 

Az Mötv. 49.§ (1) bekezdése szerint „ A  képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, 

akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 

képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati 

képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-

testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából 

jelenlevőnek kell tekinteni.” 

 

Figyelembe véve az eddigieket és a testületi tagokkal történt egyeztetéseket, a következőket 

javaslom: 

 Javaslom a Képviselő-testületnek dr. Figler Hedvig Melindát – főállású, nem 

képviselő testületi tag alpolgármesternek megválasztani. A jelölt a mai napon 

benyújtotta az írásbeli nyilatkozatát arról, hogy megválasztása esetén a főállású 

megbízatású alpolgármesteri tisztséget elvállalja, vele szemben kizáró ok nem áll fenn. 

 

Mint azt Önök is tudják dr. Figler Hedvig Melinda 2015. május óta dolgozik Sárpilis Község 

Önkormányzatánál. Tekintettel az állam –és jogtudományi egyetemi végzettségére, és az 

általa végzett eddigi magas színvonalú munkára, úgy látom, hogy célszerű, ha a jogköreit 

kiszélesítve a továbbiakban alpolgármesterként erősítse, támogassa munkájával községünket. 

 

A választás menetrendje a következő: 

 Tájékoztattam a Képviselő-testületet az alpolgármester személyére tett javaslatomról. 

 Megkérdezem az alpolgármester jelöltet, hogy vállalná-e a tisztséget. 

 A jelölt nyilatkozik arról, hogy vállalná-e. 

 Megkérdezem az alpolgármester jelöltet, hogy kéri-e zárt ülés tartását. 

 A jelölt nyilatkozik arról, hogy a kérdés megtárgyalásához igényeli-e zárt ülés tartását. 

 Javaslom, hogy alakuljon egy szavazatszámláló bizottság, amely lebonyolítja a titkos 

szavazást, javaslatot teszek a bizottság tagjainak személyére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

 

Határozati Javaslat 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Szavazatszámláló Bizottság felállításáról 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés 

szerinti titkos szavazás lebonyolítására egy 3 tagú ad 

hoc bizottságot állít fel.  

A Képviselő-testület az ad hoc bizottság tagjainak a 

következő személyeket választja meg: 

1. Erlich Melinda képviselő elnök 

2. Kovács Barna képviselő tag 
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3. Medveczki József képviselő tag 

Az ad hoc bizottság feladata a főállású megbízatású  

alpolgármester megválasztásának titkos szavazással 

történő lebonyolítása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szavazatszámláló bizottság 

 

 A Testület határozatot hoz az alpolgármester választás titkos szavazásának 

lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság felállításáról és annak tagjainak 

megválasztásáról. Az Mötv. 49.§ (1a) bekezdése alapján minden képviselő részt vehet 

a szavazásban. 

 

 Határozathozatalra teszem fel az alpolgármester személyére tett javaslatomat. Az 

SZMSZ 9. § (4) szerint bejelentem a személyes érintettségemet, tekintettel arra, hogy 

a jelölt közeli hozzátartozóm. A Képviselő-testület dönt, hogy a szavazásból kizár-e.  
 

Határozati tervezet 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Figler János polgármester döntéshozatalból 

kizárásáról 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Figler János polgármester személyes érintettségét 

tudomásul veszi és a polgármestert Dr. Figler Hedvig 

Melinda alpolgármesteri tisztségre választásáról szóló 

szavazásból nem zárja ki/kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 
 

 

 A Képviselő-testület tagjai egy-egy szavazólapon leadják szavazatukat, majd azt 

borítékba helyezve az urnába dobják. 

 A szavazatszámláló bizottság megszámolja a szavazatokat és megállapítja az 

eredményt. 

 A Képviselő-testület titkos szavazással határozatot hozott a főállású 

alpolgármester megválasztásáról 
 

 

 

Határozat tervezet: 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 
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Főállású alpolgármester választásáról 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére a Képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. 

(XI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 19. § (1) 

bekezdése alapján Dr Figler Hedvig Melindát 

főállású alpolgármesternek választja/nem választja 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő- testület 
 

 

 

 A polgármester előmondásával  Dr Figler Hedvig Melinda alpolgármester esküt tesz. 

 

Az eskü szövege:  

„Én ,…………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sárpilis község fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
 

 Az esküt tett alpolgármester aláírja az esküokmányt. 
 

 Az alpolgármester megválasztását és eskütételét követően bejelentem a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84 § (1) bekezdésében szabályozott 

együttalkalmazási tilalomba ütköző helyzet kialakulását, tekintettel arra, hogy a 

megválasztott alpolgármester a Ptk 8:1 § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóm.  
 

 

Kis településeken praktikus szempontok alapján lehetőség van a hozzátartozói 

együttalkalmazási tilalomtól való eltekintésre is, hiszen e tilalom fenntartása bizonyos 

esetekben az önkormányzat működését veszélyeztethetné. Meglátásom szerint községünk 

esetében mindenképpen indokolt a tilalomtól való eltekintés, mert a megválasztott 

alpolgármester jogi szaktudása a jelen problémás helyzetben nem nélkülözhető. A fentiekre 

tekintettel megkérem a Képviselő-testületet, hogy az együttalkalmazás tilalma alól a Kttv. 

231. §. (2) bekezdés alapján adjon felmentést. 
 

 

 Az SZMSZ 9 § (4) szerint bejelentem a személyes érintettségemet, a Képviselő-

testület dönt, hogy a szavazásból kizár-e.  
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Határozati tervezet 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Figler János polgármester döntéshozatalból 

kizárásáról 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Figler János polgármester személyes érintettségét 

tudomásul veszi és a polgármestert Dr. Figler Hedvig 

Melinda alpolgármesterrel fennálló együttalkalmazási 

tilalom alóli felmentésről szóló szavazásból nem zárja 

ki/kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 Ezt követően szavazásra bocsájtom az alábbi határozati javaslatot: 

 

 

Határozat javaslat: 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2017. (III. 29.) számú határozata 

 

Az együttalkalmazás tilalom alóli felmentésről 

 

1. Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapítja, hogy Dr Figler Hedvig 

Melinda alpolgármesteri tisztségre választása a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 84 § (1) bekezdésébe ütközik. 

2. A Képviselő-testület  a Kttv. 231. §. (2) bekezdés 

alapján, a különösen indokolt estre tekintettel az 

együttalkalmazási tilalom alól Dr Figler Hedvig 

Melinda részére felmentést ad. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő- testület 
 

 

Sárpilis, 2017. március 24. 

 

 

       Figler János 

       polgármester 
 

 


