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ELŐTERJESZTÉS 

alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről 
 

A Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén dr. Pintér Rómeót társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármesterhez tartozó területek rendkívül szerteágazóak, az 

elmúlt másfél évben feladata volt többek között a jelenleg 19 fő engedélyezett létszámmal 

rendelkező Polgármesteri Iroda irányítása, a Hivatalhoz tartozó összes protokoll rendezvény 

lebonyolítása, a polgármester valamennyi programjának teljeskörű szervezése. Az eddigi 

tapasztalatok alapján széleskörű tevékenysége, a szervezeti egység feladatainak koordinálása, 

valamint a hozzá tartozó egyéb feladatok ellátása igényli az alpolgármesteri tisztség főállásban 

történő betöltését. 

 

A polgármester munkájának hatékonyabb segítése érdekében javaslom, hogy a társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választott dr. Pintér Rómeó 2021. november 25. napjától a 

tisztségét főállásban lássa el. 

 

Az Mötv. 64.§. (2) bekezdése és a 79.§. (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az alpolgármesteri 

tisztség betöltésének módját a testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a 

polgármester egyetértésével megváltoztassa. Erre tekintettel a Mötv. 74.§. (1) bekezdése 

szerinti titkos szavazásra nincs szükség. 
 

dr. Pintér Rómeó alpolgármester úr a tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő ellátását 

vállalta, ezt kérésemre írásban is megerősítette, nyilatkozata – amely a nyilvános ülésen való 

tárgyalást is tartalmazza – az előterjesztést melléklete. 
 

A közgyűlés 112/2019 (X. 31.) önkormányzati határozatával 2019. október 31-i ülésén döntött 

mind a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester, mind a társadalmi megbízatású 

alpolgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, a főállású alpolgármester tiszteletdíjáról így 

külön döntés nem szükséges. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 
 
K a p o s v á r, 2021. november 18. 
 
 Szita Károly 
 polgármester 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az alpolgármesteri tisztség 

foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

dr. Pintér Rómeó társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségét 2021. november 25. napjától 

foglalkoztatási jogviszonyban tölti be azzal, hogy az illetményére és költségtérítésére a 

112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat vonatkozik. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  azonnal 


