
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
        POLGÁRMESTERE 
8701 Marcali, Rákóczi utca 11.     
Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf:5.                   
        Telefax: 85/501-055 
E-mail: polghiv@marcali.hu         
 
 
 
Szám:1159 /1/2015.       2. sz. előterjesztés 
 
  

ELŐTERJESZTÉS 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015.január 22-i ülésére  

főállású alpolgármester megválasztására vonatkozó javaslatról 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: 

74. § (1) 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 képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség 
főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester 
megválasztásával jön létre. 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem 
tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem 
helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-
testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
A Képviselőtestület 2014.évi alakuló ülésén Kis-Dörnyei László képviselő úr személyében 

a testület tagjai közül alpolgármestert választott. Lehetőséget ad a törvényi szabályozás arra, 
hogy a polgármester munkájának segítésére főállású alpolgármester kerüljön megválasztásra. 

  
A költségvetési szabályokból eredő változásokra tekintettel tudjuk, hogy egyre inkább 

előtérbe kerül a települések öngondoskodó feladatellátása, amelyből adódóan sokkal 
erőteljesebb önkormányzati irányítási, felügyeleti joggyakorlásra van szükség az intézmények 
munkájában,annak költséghatékony megvalósításában nagyobb ellenőrzést gyakorolva. 

 



A fejlesztések uniós forrásokból történő megvalósítása során mind nagyobb szakértelemre 
van szükség. Ezért célszerű a polgármester és a testület munkájának segítésére olyan 
szakembert választani, aki tisztában van a közigazgatás szabályaival és azon túl is a város 
térségben betöltött szerepével együttműködési kapcsolataival. 

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek Bereczk Balázs Marcali, Berzsenyi u.92.szám 
alatti lakost főállású alpolgármesternek megválasztani. 

 A jelölt jelenleg a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, a Kistérségi 
Iroda vezetője valamint az oktatási intézmények működtetési feladatainak ellátását irányítja, 
felügyeli. 10 éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Számos uniós pályázat felelőse. 
Tekintettel arra, hogy köztisztviselői feladatait át kell adnia, megválasztása esetén nem lehet 
összeférhetetlen jogállása, ezért javaslom őt 2015.február 15-i hatállyal megválasztani. 
Megválasztása esetére munkáltatója fele nyilatkozott jogviszonya megszüntetéséről.   

 
 Felkérem a Jogi Bizottság testületi tagjait, hogy bonyolítsák le a titkos szavazást!   
 
 
 
Marcali, 2015. január 20. 
 
 
 
                                                                                             Dr. Sütő László 
            Polgármester 
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