
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

Ügyiratszám: 3321/2019. 
Ellenőrizte:                                               (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        - (osztályvezető) 

Ügyintéző: Kálvin Rita Megtárgyalja:                        Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja: -            

A döntéshez egyszerű    -          

                  minősített     x       többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      x             

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni       -           

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható           -           

Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslathoz: 

Függelék a rendelettervezethez:                                    

Melléklet az előterjesztéshez: 

Az előterjesztés kapcsán érintett: ______________ önkormányzati képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli            ülésére készült. 

 

 

Javaslat 

társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy 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 alpolgármesteri tisztség 2019. 

július 25-ével megüresedett. 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármesternek ___________________ képviselőt jelölöm. 

 

Mivel a választást titkos szavazással kell lebonyolítani, az SZMSZ 12. § (2) bekezdése 

alapján a képviselő-testület tagjai sorából 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 

amelynek elnökét és tagjait a levezető elnök jelöli ki és ezt a testület vita nélkül elfogadja. 

 

A bizottságba felkérem elnöknek Kucskár Tibor képviselőt, tagoknak Kassai Attila és 

Széchenyi Sándorné képviselőket. 

 

- x 

- 

- 

 

   - 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy javaslataimat elfogadni, továbbá a szavazatszámláló 

bizottságot, hogy a titkos szavazást lebonyolítani szíveskedjen. A bizottság elnöke a titkos 

szavazás eredményéről az ülésen számoljon be. 

 

 

Felsőzsolca, 2019. július 12.  

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 

 polgármester 

 
 

 

I. 

Határozati javaslat 

titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás lebonyolítására 3 

tagú bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 

elnök: Kucskár Tibor képviselő 

tagok: Kassai Attila és 

Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a választás eredményéről a Képviselő-

testületet tájékoztassa. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester és Kucskár Tibor, a szavazatszámláló bizottság 

elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

II. 

Határozati javaslat 

társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek 

____________________ 

képviselőt megválasztotta. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 


