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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Balatonkenese Város alpolgármestereinek megválasztása 

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet:-- 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) szerint: „74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert, főpolgármesterhelyettest, 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.” Az alpolgármester személyére a polgármester 

kizárólagos hatásköre javaslatot tenni. A tisztség főállásban és társadalmi megbízatásként is 

ellátható.  

Társadalmi megbízatású alpolgármesterré  

 

Kocsis Jenő önkormányzati képviselőt és 

Tóth Péter önkormányzati képviselőt 

 javaslom megválasztani.  

 

Kérem az előterjesztés megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 

 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Jurcsó János s.k. 

polgármester 

Jurics Tamás s.k. 

jegyző 

 

 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu


 

 

BBB aaa lll aaa ttt ooo nnn kkk eee nnn eee sss eee    VVV ááá rrr ooo sss    

PPP ooo lll ggg ááá rrrmmmeee sss ttt eee rrr eee    

 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 

Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 

Telefon: (+36-88) 481 087 

Telefax: (+36-88) 481 741 

Honlap: www.balatonkenese.hu  

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 

 

 

 

Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Kocsis Jenő társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…....................................önkormányzati képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 

 

2. A Képviselő Testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Tóth Péter társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…....................................önkormányzati képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 

 

2. A Képviselő Testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

 

 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu

