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Jászberény Város Polgármestere 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

az alpolgármester megválasztását lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjaira 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
43. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
A Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 
főpolgármester-helyettest, a vármegye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) 
választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 
közül választ meg. 
 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 7/2013. (II. 14.) Ör. (továbbiakban: SZMSZ) 23. § (1b) bekezdése szerint „az alakuló ülésen 
tartandó titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület minősített többséggel képviselőkből álló 3 
tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A titkos szavazás lebonyolítására egyebekben a 37. § (4)-(7) 
szabályait kell alkalmazni.” 
 
Javaslom, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 1-jei alakuló 
ülésén az alpolgármester megválasztását lebonyolító szavazatszámláló bizottságba Bethlendy Béla 
önkormányzati képviselő elnökként, Skultéti József és Szatmári Anikó önkormányzati képviselők 
tagként kerüljenek megválasztásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati 
javaslatot – minősített többséggel – elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2023. (II. 1.) határozata 
az alpolgármester megválasztását lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjairól 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Jászberény Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 23. § (1b) bekezdése alapján 
 

Bethlendy Béla önkormányzati képviselőt elnökként, 

Skultéti József önkormányzati képviselőt tagként, 

Szatmári Anikó önkormányzati képviselőt tagként 

 
az alpolgármester megválasztását lebonyolító szavazatszámláló bizottságba megválasztja. 
 
 
 



Erről: 
1. Szavazatszámláló bizottság tagjai, 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok, 
3. Jászberény Jegyzője, 
4. PH Jegyzői Osztály – helyben, 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
6. Irattár értesülnek. 
 
 

J á s z b e r é n y, 2023. január 25. 
 
 
             Budai Lóránt s.k. 
                polgármester 
 


