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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. §
(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény
szabályai szerint

a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, az

alpolgármestereket, illetőleg dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozatával Gelencsér Ferenc
Józsefet főállású alpolgármesterré választotta.
Gelencsér Ferenc József a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon parlamenti képviselői
mandátumot szerzett.
Az Mötv. 36. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati képviselő nem lehet országgyűlési képviselő
is, így az Mötv. 76. § c) pontja és 69. § (1) bekezdés f) pontja alapján, összeférhetetlenség okán
Gelencsér Ferenc József önkormányzati képviselői megbízatásáról és alpolgármesteri tisztségéről
2022. május 19. napjával lemondott.
Emiatt szükséges új alpolgármester megválasztásáról gondoskodni.

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
választ. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI.

28.)

önkormányzati

rendelet

(továbbiakban:

SZMSZ)

szabályai

szerint

a

megválasztott

alpolgármesterek közül egy a tisztségét főállásban látja el.
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi
önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését
követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
Az Mötv. 63. § és a 79. § (2) bekezdése értelmében a megválasztott alpolgármesternek ugyanúgy esküt
kell tennie a Képviselő-testület előtt, mint a polgármesternek.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének havi összegét a
polgármester illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A Képviselő-testület 27/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatával állapította meg a főállású
alpolgármester illetményét, annak összegét a polgármester illetményének 80%-ában, tehát 1 040 000
forintban-, a költségtérítését a törvényi rendelkezések alapján 156 000 forintban állapítva meg.
Az alpolgármesteri illetményt és költségtérítést a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés a
„K121 választott tisztségviselők juttatásai-,,, valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adók" elnevezésű sorok terhére biztosítja.
Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értemében az alpolgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekből
nyilvános adat.
Az Mötv. 75. § (2) bekezdése értelmében 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.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános és a Képviselő-testület titkos szavazással szavaz.
Az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet - a módosított SZMSZ függvényében - a határozati javaslatok
elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Korsós Borbála Erzsébet nem képviselő főállású alpolgármesterré választásáról
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-
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Korsós Borbála
Erzsébetet nem képviselő főállású alpolgármesterré választja 2022. május 20. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését, amely
szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a, amelyre tekintettel
Korsós Borbála Erzsébet nem képviselő főállású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester
illetményét alapul véve 1 040 000 forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Varga Dániel képviselő főállású alpolgármesterré választásáról
Budapest
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján - Varga Dániel
képviselőt főállású alpolgármesterré választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a képviselő főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését, amely
szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a, amelyre tekintettel
Varga

Dániel

képviselő

főállású

alpolgármester

havi

illetményét

-

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester
illetményét alapul véve 1 040 000 forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

