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Jászberény Város Polgármestere 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

alpolgármester megválasztására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 74. § (1) bekezdésében foglaltak 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. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.   
 
Javaslom, hogy Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) ezen viszonylag rövid, a 2023-2024. évekre szóló ciklusra 1 fő társadalmi megbízatású 
alpolgármestert válasszon. 
 
Az alpolgármester választása az Mötv. 74. § (1) bekezdés alapján titkos szavazással, minősített 
többséggel történik. A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) Ör. (továbbiakban: SZMSZ) 23. § (1b) bekezdése 
alapján 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 a Képviselő-testületnek, hogy – saját tagjai közül – Balogh Béla önkormányzati képviselőt 
válassza meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
 
Amennyiben a titkos szavazás eredménye megegyezik az általam javasoltakkal, kérem, hogy az alábbi 
határozat kerüljön a jegyzőkönyvben rögzítésre. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2023. (II. 1.) határozata 
Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztásáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester 
munkájának segítésére 
 
    Balogh Béla önkormányzati képviselőt  

  társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
 

2023. február 1-jei hatállyal megválasztja. 
  
Erről: 

1. Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármester – helyben, 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok, 
3. PH Gazdasági Osztály – helyben, 
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 


