JEGYZŐKÖNYV
a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 6-án,
az I. kerületi Városháza testületi üléstermében
/Bp. I. Kapisztrán tér 1./
megtartott 7. üléséről
A Képviselő-testület tagjai közül jelen voltak: Váradiné Naszály! Márta,
Csobánczy Gábor, Gelencsér Ferenc József, Dr. Jeney Jánosné, Kovács László
György, Dr. Kun János, Marschall Máté, Molnárka Gábor Zoltán, dr. Patthy Szabolcs,
Remenyik Ildikó, Dr. Sándor Rétemé, Tímár Gyula, Tölcsér Borbála, Varga Dániel,
Zsitnyák János Bálint
A Hivatal részéről jelen voltak: dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző, dr. Botár
Tünde irodavezető, Csány Éva főépítész, Diczkó János irodavezető, Hajba Norina
irodavezető, Jambrisekné Borhy Gabriella irodavezető, Szeleczky Szilvia
irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető, dr. Vörös Mária, irodavezető, Melovics
József, csoportvezető, Blázsovics Lívia, főszerkesztő, Schwajda Gergő sajtóreferens,
Vámos Ágnes önkormányzati referens, Erdei Katalin civil referens, dr. Csontos
Zsombor jogtanácsos, dr. Kenyeres Csaba jogtanácsos, Fajth Krisztián informatikus
A meghívottak részéről jelen voltak: Pálffy László Zoltán, a Helyi Választási
Bizottság elnöke, Csárdi Antal, országgyűlési képviselő, Simon György nem
képviselő bizottsági tag, Gomilkó Henrik nem képviselő bizottsági tag, Krammer
György r.ezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető, Veres Péter tűzoltó
ezredes, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Vas Hunor, a
GAMESZ igazgatója, Dobó István, a Budavári Játszótér Üzemeltető Kft. ügyvezetője,
Szemes György, a Budavári Kapu Kft. ügyvezetője, Bús Attiláné, a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gazdasági vezetője, Krieser Andrea, a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője,
Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője,
Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetője,
Megyesi Anikó, a Budavári Művelődési Ház igazgatója, Vékásné Dobos Zsuzsanna,
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője, Farkas Márta, a
Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Várady Mária, a Budavári
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Gyurity Mira, a Budavári Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Nagy Éva, Budapest Főváros
Kormányhivatala törvényességi referense, továbbá kb. 250 fő meghívott, illetve
érdeklődő személy

Az ülést levezető elnök: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Az ülés kezdete: 17 óra 00 perc
Az ülés vége: 17 óra 50 perc
Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi
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Mellékletek:
meghívó,
- jelenléti ív,
„Váradiné Naszályi Márta polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása”
c. előterjesztés,
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottságának megválasztása” c. előterjesztés,
„Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása” c.
előterjesztés,
titkos szavazás jegyzőkönyve.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat újonnan megválasztott önkormányzati képviselőit, valamint meghívott
kedves vendégeiket. Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes. Kérte,
hogy az alakuló ülés ünnepélyes megnyitásaként állva hallgassák meg a Magyar
Himnuszt.
A jelenlévők meghallgatták a Magyar Himnuszt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13-i választását követő alakuló képviselő-testületi ülést
megnyitotta. A napirendiek megtárgyalását megelőzően felkérte a Helyi Választási
Bizottság elnökét, Pálffy László Zoltánt, hogy tartsa meg tájékoztatóját az helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásának I. kerületi eredményeiről.
Pálffy László Zoltán, HVB elnök: köszöntötte Polgármester asszonyt, a
képviselőket és a megjelent vendégeket.
2019. október 13-án érvényes és eredményes választás történt. Az új polgármester
és az új képviselő-testület tagjai a választás eredményének jogerőssé válását
követően - 8 napon belül - 2019. október 25-én, illetve október 28-án átvették
megbízólevelüket. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált mindenkinek.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a helyhatósági választás a kerületben rendben
lezajlott, rendkívüli események nem zavarták a választás törvényes lebonyolítását. A
választás minden egyéni választókerületben és a polgármester-választás
tekintetében is érvényes és eredményes volt.
Budapest I. kerületében 10 egyéni választókerületben választottak képviselőket, a
kompenzációs listáról négy képviselő jutott be a Képviselő-testületbe.
Elsőként az egyéni körzetek eredményeit ismerteti.
Budapest I. kerület 1-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1331 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 737 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 55,37 százaléka - Dr. Sándor Péterné, a Fidesz-KDNP jelöltje
kapta.
A Helyi Választási Bizottság 116/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy az 1-es számú egyéni választókerületben Dr. Sándor Péternét
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 2-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1106 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 609 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 55,06 százaléka - Marschall Máté, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 117/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 2-es számú egyéni választókerületben Marschall Mátét
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 3-as számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1204 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 642 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 53,32 százaléka - Varga Dániel, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
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A Helyi Választási Bizottság 115/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 3-as számú egyéni választókerületben Varga Dánielt
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 4-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1164 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 639 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 54,9 százaléka - Molnárka Gábor Zoltán, a Momentum-DKMSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 118/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 4-es számú egyéni választókerületben Molnárka Gábor
Zoltánt választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 5-ös számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1223 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 655 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 53,56 százaléka - Gelencsér Ferenc József, a Momentum-DKMSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 119/2019. (X.14.) számú határozatával megállapította,
hogy az 5-ös számú egyéni választókerületben Gelencsér Ferenc Józsefet
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 6-os számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1263 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 682 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 54 százaléka - Csobánczy Gábor, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 120/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 6-os számú egyéni választókerületben Csobánczy Gábort
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 7-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1340 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 728 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 54,33 százaléka - Tölcsér Borbála, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 121/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 7-es számú egyéni választókerületben Tölcsér Borbálát
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 8-as számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1211 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 642 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 53,01 százaléka - Remenyik Ildikó, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 122/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 8-as számú egyéni választókerületben Remenyik Ildikót
választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 9-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A leadott
1299 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 665 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 51,19 százaléka - Kovács László György, a Momentum-DKMSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
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A Helyi Választási Bizottság 123/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 9-es számú egyéni választókerületben Kovács László
Györgyöt választották meg önkormányzati képviselővé.
Budapest I. kerület 10-es számú választókerületében 2 képviselőjelölt indult. A
leadott 1157 darab érvényes szavazatból a legtöbbet, 630 szavazatot - ez az összes
érvényes szavazat 54,45 százaléka - Dr. Kun János, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület jelöltje kapta.
A Helyi Választási Bizottság 124/2019. (X.14.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a 10-es számú egyéni választókerületben Dr. Kun Jánost
választották meg önkormányzati képviselővé.
A továbbiakban a kompenzációs listán szerzett mandátumok kerülnek ismertetésre.
A Fidesz-KDNP 4578 töredékszavazat alapján 3 kompenzációs mandátumot nyert el.
A Helyi Választási Bizottság 135/2019. (X.22.), valamint 136/2019. (X.22.) HVB
számú határozataival megállapította, hogy a kompenzációs listán helyi
önkormányzati képviselői mandátumot szerzett Dr. Patthy Szabolcs, Dr. Jeney János
Lászlóné és Tímár Gyula jelölt.
A
Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk
Egyesület
1091
töredékszavazat alapján 1 kompenzációs mandátumot nyert el.
A Helyi Választási Bizottság 135/2019. (X.22.) HVB számú határozatával
megállapította, hogy a kompenzációs listán helyi önkormányzati képviselői
mandátumot szerzett Zsitnyák János Bálint jelölt.
A választás eredménye a helyi önkormányzati képviselők vonatkozásában 2019.
október 20-án vált jogerőssé.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, hogy az ünnepélyes eskütétel
következik. Megkérte a képviselőket, hogy álljanak fel. Felkérte Pálffy László Zoltánt
az eskü szövegének felolvasására.
Pálffy László Zoltán, HVB elnök: kérte, mondják utána az eskü szövegét.
A Képviselő-testület tagjai letették a hivatali esküt.
Pálffy László Zoltán. HVB elnök: a megválasztott képviselőknek a következő öt
évre jó egészséget és a kerület érdekében végzett eredményes munkát kívánt.
Felkérte a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá.
A Képviselő-testület tagjai aláírták az esküokmányt.
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: felkérte a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a polgármester-választás eredményét.
Pálffy László Zoltán, HVB elnök: Budapest I. kerületében a polgármester
választáson 3 jelölt indult. A 12471 leadott érvényes szavazatból a legtöbbet, 6025öt, a szavazatok 48,31 százalékát Váradiné Naszályi Márta, a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP jelöltje kapta.
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A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság a 125/2019. (X.14.) HVB számú
határozatával megállapította, hogy a Budavári Önkormányzat polgármestere a 2019
és 2024 közötti ciklusban Váradiné Naszályi Márta.
A választás eredménye 2019. október 24-én vált jogerőssé.
Felkérte Váradiné Naszályi Márta polgármester asszonyt, hogy tegye le
polgármesteri esküjét a Képviselő-testület előtt.
Váradiné Naszályi Márta polgármester letette a hivatali esküt a Képviselő
testület előtt.
Pálffy László Zoltán, HVB elnök: Polgármester asszonynak a következő öt évre jó
egészséget és a kerület érdekében végzett eredményes munkát kívánt. Felkérte
Polgármester asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá.
Váradiné Naszályi Márta polgármester aláírta az esküokmányt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte, hogy bizalmat adtak
részükre az október 13-i választáson. Budapest számukra legszebb kerületében új
időszakot fognak nyitni. Olyan kerületet szeretnének öt év alatt, ahol mindenki otthon
érezheti magát - függetlenül attól, hogy idős vagy fiatal, szegény vagy gazdag,
jobboldali vagy baloldali, hogy a Várban, a Tabánban, a Krisztinavárosban, a
Vízivárosban vagy a Gellérthegyen él. Ahhoz, hogy a kerületük valódi otthon legyen,
elsősorban odafigyelésre van szükség. Arra, hogy az Önkormányzat vezetői ne
néhány tucat, hanem 25000 kerületi ember érdekében dolgozzanak minden nap. A
kerületiek gondozott parkokat, tiszta utcákat, gyors és átlátható ügyintézést és
igazságos lakáspolitikát érdemelnek. Ez jár a budaiaknak. Nemzeti örökségük és
gazdag hagyományaik méltó ápolása nem azt jelenti, hogy leragadnak a múlt
században. Véleménye szerint az Önkormányzat egy nagyszerű lehetőség arra,
hogy kijavítsák és pótolják a mindenkori kormány hibáit és hiányosságait. Helyben
megteremthetik azt az otthont, amelyre mindnyájan vágynak; 21. századi
ügyintézéssel, pihentető nyugalommal, de pezsgő és élő kulturális élettel. Olyan
közösségben hisz, mely nem csak szavakban együttműködő, de valóban képes
összefogni a közös célok érdekében. Azt várja el mindenkitől, aki a Budavári
Önkormányzatban dolgozik, hogy egyetlen cél vezérelje: a kerületiek érdeke. Az
Önkormányzat nem uralkodik az emberek felett, hanem segít nekik. Ez szemléletbeli
kérdés és minden jó politika és önkormányzat alapja. Lesznek kemény csaták.
Nyilvánvalóan senki nem lesz boldog, ha megszűnnek a csókosként kapott
kedvezményei. Biztosan lesznek parázs viták a Kormánnyal is, amely úgy dönt a
budavári emberek feje fölött a fejlesztésekről, hogy eszébe sem jut az itt élőket
megkérdezni. Ezen biztosan változtatni fognak, hallatni fogják a hangjukat.
Ugyanakkor komolyan veszi azt, hogy a Budavári Önkormányzatban minden ember
egyenlő; nincs politikai vagy üzleti alapú kivételezés. Ha valakinek van egy jó ötlete,
forduljon hozzájuk. Ha valaki úgy érzi, hogy igazságtalanság érte, most itt az idő,
hogy ezen változtassanak. Ha fejleszteni, építeni fognak, kikérik majd az emberek
véleményét. Nem mások feje felett akarnak dönteni, hanem együtt azokkal, akikre a
döntések vonatkoznak, és akik bizalmat szavaztak részükre. Egy dolgot ígérhet: az
ajtaja mindenki előtt nyitva áll, aki az I. kerületért akar dolgozni. Ugyanezt várja el
minden képviselőtársától bal- és jobboldalon egyaránt. Büszke arra, hogy
polgármesterként több mint 25000 embert képviselhet. Azt ígéri saját maga és
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képviselőtársai nevében, hogy rá fognak szolgálni erre a bizalomra. Megköszönte a
figyelmet.
Megállapította, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően a polgármester és a
képviselők letették esküjüket, így a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete megalakult.
Megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját. Az ünnepélyes beiktatás
zárásaként kérte, hogy hallgassák meg a Szózatot.
A jelenlévők meghallgatták a Szózatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ünnepélyes megnyitót követően kérte a
Képviselő-testületet, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 30. § (2)
bekezdésének a) pontja értelmében a nyílt szavazás kézfelemeléssel is történhet,
ezért kérte, hogy a mai alakuló ülésen ilyen módon döntsön a Képviselő-testület a
határozati javaslatokról.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő
napirendi javaslatot.
148/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november
6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülésben:
1.) Váradiné
Naszályi
Márta
polgármester
illetményének
és
költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Brezoczki Erika Erzsébet
jegyzői jogkörében eljáró aljegyző
2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottságának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
3.) Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
(15 szavazatból 15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva)

1. napirendi pont: Váradiné Naszályi Márta polgármester illetményének
és költségtérítésének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Brezoczki Erika Erzsébet
jegyzői jogkörében eljáró aljegyző
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a fővárosi
kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta

8

illetményre, valamint költségtérítésre jogosult. A képviselők az előterjesztést
előzetesen megkapták.
A Képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége, mivel a polgármester
illetményét törvény határozza meg, így a Képviselő-testületnek erre kell alapoznia
elöntését.
Jelezte, az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az előterjesztéshez.
Az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelentette személyes érintettségét, és jelezte,
hogy a szavazáson tartózkodni fog.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
149/2019. ÍXI.6.) Kt. sz. határozat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 13.
napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján - Váradiné Naszályi Márta
polgármester havi illetményét 997.200-Ft-ban, havi költségtérítését 149.580,-Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
(15 szavazatból 14 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva)

2. napirendi pont: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottságának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatának 2. melléklete értelmében a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, továbbá ellátja
a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottság feladatát is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon
belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, továbbá a mai ülés napirendjén szerepel az
alpolgármester megválasztása is, ezért szükséges a Bizottság tagjainak
megválasztása.
Jelezte, hogy az előterjesztésben szereplő nevek közül egy cserélődne: Barabás
Zoltán helyett Gomilkó Henrik látná el a feladatot.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy zárt ülés tartását az érintettek közül senki
nem kérte.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot, a fent ismertetett módosítással.
150/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése és a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt.
rendelet 52. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
elnökének Molnárka Gábor Zoltán - önkormányzati képviselőt,
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tagjainak:

Varga Dániel - önkormányzati képviselőt,
Timár Gyula - önkormányzati képviselőt,
Tölcsér Borbála - önkormányzati képviselőt,
Gomilkó Henrik - nem önkormányzati képviselőt,
Simon György - nem önkormányzati képviselőt,

megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(15 szavazatból 15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte a bizottság újonnan megválasztott
nem önkormányzati képviselő bizottsági tagjait, hogy tegyék le az esküt a Képviselő
testület előtt.
Gomilkó Henrik és Simon György nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok
letették a hivatali esküt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jó egészséget és a kerület érdekében
végzett eredményes munkát kívánt. Kérte, hogy az esküokmányt írják alá.
Gomilkó Henrik és Simon György nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok
aláírták az esküokmányt.

3. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása, illetményének és
költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az
alakuló vagy az azt követő ülésén a polgármester előterjesztése alapján
megválasztja az alpolgármestert, dönt illetményéről és tiszteletdíjáról.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester
javaslatára,
titkos szavazással,
minősített többséggel
a
polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több
alpolgármestert választhat.
Az Mötv. 75. § szerint az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható.
Jelezte, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
hatályos rendelkezése értelmében a Képviselő-testület egy alpolgármestert
választhat, de a jövőben még egy alpolgármester megválasztására is sor kerül majd.
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a mai ülésén Gelencsér Ferenc József
képviselőt válassza meg főállású alpolgármesternek.
Gelencsér Ferenc József a személyét érintő választás idejére nem kérte zárt ülés
tartását.
Az SzMSz 32. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Képviselő-testület titkos
szavazást tart alpolgármester megválasztásakor. Titkos szavazás esetén a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság települési képviselő tagjai szavazatszámláló
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bizottságként járnak el; az elnök Molnárka Gábor Zoltán, tagjai: Varga Dániel, Timár
Gyula és Tölcsér Borbála.
A szavazás borítékba helyezett, hitelesített szavazólapon, urna igénybevételével
történik. A titkos szavazásra a fszt. 6. sz. irodában kerül sor. A szavazólapot a
szavazatszámláló bizottság elnöke aláírás ellenében adja át a képviselőknek. A
szavazólapon a jelölt neve mellett szereplő „igen” és „nem” kifejezések melletti
négyzetben lehet két egymást metsző vonallal érvényesen szavazni.
A titkos szavazás lebonyolításának idejére
a Polgármester szünetet rendelt el.
SZÜNET UTÁN:
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte, hogy a titkos szavazás
lebonyolítását követően a szavazatszámláló bizottság elnöke, Molnárka Gábor Zoltán
ismertesse a Képviselő-testülettel a szavazás eredményét.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: elmondta, a Szavazatszámláló Bizottság a
szavazás megkezdése előtt az urnát megvizsgálta és megállapította, hogy üres,
majd lezárta azt. A képviselők aláírásukkal igazolták a szavazólap átvételét, majd
egyenként adták le szavazataikat. A szavazás lezárását követően, a szavazólapok
átvételi jegyzéke alapján a Bizottság megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai
közül 15-en adták le szavazatukat. Az urna felnyitása és a szavazólapok
megszámlálása után a Bizottság megállapította, hogy az urnában lévő szavazólapok
közül 14 érvényes volt. Gelencsér Ferenc József a leadott 14 érvényes szavazatok
közül 14 igen, 0 nem szavazatot kapott.
A Bizottság megállapította, hogy Gelencsér Ferenc József megkapta a
megválasztásához szükséges minősített többséget.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, a titkos szavazás eredménye
határozatban kerül rögzítésre és ismertette azt.
151/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése
alapján - Gelencsér Ferenc József önkormányzati képviselőt titkos szavazással
főállású alpolgármesterré választja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(14 szavazatból 14 igen, 0 nem szavazattal - külön jegyzőkönyv szerint)
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: felkérte Gelencsér Ferenc Józsefet, hogy
az alpolgármesteri esküt tegye le a Képviselő-testület előtt. Kérte, hogy mindenki
szíveskedjen felállni az eskütételhez.
Gelencsér Ferenc József alpolgármester letette a hivatali esküt a Képviselő
testület előtt.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Gelencsér Ferenc Józsefet a Képviselő
testület megválasztotta alpolgármesternek a következő öt évre. Alpolgármester úrnak
jó egészséget és a kerület érdekében végzett eredményes munkát kívánt. Kérte,
hogy az esküokmányt írja alá.
Gelencsér Ferenc József alpolgármester aláírta az esküokmányt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: következik az
illetményének megállapítása az előterjesztés szerint.
Gelencsér Ferenc József jelezte, hogy a szavazás előtt szót kér.

alpolgármester

Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: jelezte, hogy a szavazáson tartózkodni
kíván.
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

nem

lévén

152/2019. (XI.6.) Kt. sz. határozat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztása
napjától Gelencsér Ferenc József főállású alpolgármester havi illetményét - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1)
bekezdése alapján - a polgármester illetményét alapul véve 797.800,-Ft-ban, a havi
költségtérítését - a 80. § (3) bekezdése alapján -119.670,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(15 szavazatból 14 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva)
További hozzászólás nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2019. november 8.

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG

JEGYZŐKÖNYV
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat főállású alpolgármesterének
megválasztásáról szóló titkos szavazásról
Készült: 2019. november 6-án, az I. kerületi Városháza fszt. 6. sz. irodájában
(1014 Bp. Kapisztrán tér 1.)
Jelen voltak a bizottság részéről:
Molnárka Gábor Zoltán, elnök
Tímár Gyula, képviselő
Tölcsér Borbála, képviselő
Varga Dániel, képviselő
Jegyzőkönyvvezető:

Lipták Noémi

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnát megvizsgálta
és megállapította, hogy üres, majd lezárta azt.
A képviselők aláírásukkal igazolták a szavazólap átvételét, majd egyenként adták le
szavazataikat.
A szavazás lezárását követően, a szavazólapok átvételi jegyzéke alapján a Bizottság
megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 15-en adták le szavazatukat.
Az urna felnyitása és a szavazólapok megszámlálása után a Bizottság
megállapította, hogy az urnában lévő szavazólapok közül 14 érvényes volt.
GELENCSÉR FERENC JÓZSEF a leadott 14 érvényes szavazatok közül 14 igen,
0 nem szavazatot kapott.
A Bizottság megállapította, hogy Gelencsér Ferenc
megválasztásához szükséges minősített többséget.
Budapest, 2019. novembere.

József megkapta

a

