
 
 

 

Előterjesztés 
 

Főállású alpolgármester megválasztásáról 

 

1. előterjesztés száma: 166/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat (elfogadása titkos szavazással) 

4. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

6. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat, amely tisztség főállásban vagy 

társadalmi megbízatásban látható el. 

 

A 2019-es önkormányzati választások után a városunkban az alpolgármesteri tisztség betöltése 

társadalmi megbízatásban történt.  

 

A tavalyi év végén az alpolgármester megválasztásakor egyikünk sem gondolta volna, hogy a 

koronavírus világjárványként fog veszélyeztetni minket. 

 

A vírus ellen való védekezés a bicskei lakosok szolgálatára fordított időmből és energiámból 

vesz el. 

Célom, hogy a vírus megjelenése előtti időszak színvonalán szolgáljam a bicskei lakosokat, 

hiába ad feladatot lakóingatlanban keletkező tűz, érkezik esőzések okozta villámárvíz vagy 

világméretű járvány. 

Azért, hogy fenti célom teljesüljön, javaslatot teszek arra, hogy a munkám segítésére az 

irányításommal, főállású alpolgármester megválasztására kerüljön sor. 

A főállású alpolgármester az állandó jelenlétével segíti majd a napi munkámat és a megnövekvő 

feladatokat így meg tudom osztani vele. 



 
 

 

A főállású alpolgármester megválasztását a kijelölt három képviselőtársam, titkos szavazás 

keretében, az SZMSZ-ben meghatározott eljárási rend szerint bonyolítja le. 

Az Mötv. által biztosított jogkörömben eljárva Csörgöl Ákos személyére teszek javaslatot, 

kérem, szíveskedjenek dönteni a főállású alpolgármester megválasztásáról. 

 

 

Bicske, 2020. szeptember 14.           

 

Bálint Istvánné  

              polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: főállású alpolgármester megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 74. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva  

 

     CSÖRGÖL ÁKOS 

települési önkormányzati képviselőt 

 

 

……………szavazati aránnyal 2020. október 1. napjától főállású alpolgármesterré 

megválasztja. 

 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 


