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BUDAPEST I. KERÜLET
budavári Önkormányzat
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Előterjesztés
Alpolgármester megválasztására, illetménye és költségtérítése megállapítására,
eskütételére
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

jesztés
tárgyalásra dkalmas:

Az előterjesztést a képviscjUT;
testület ülésére benyújtom:

Y

Vdr. Tarjányi Tamás
jegyző

VáradíiiéTCaszályi Márta
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény
szabályai szerint, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert,
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára több
alpolgármestert választhat, de legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az Mötv.
74. § (2) bekezdése szerint az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) 2019. november 6. napján megtartott alakuló ülésén az Mötv., valamint a Képviselő
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet alapján
tagjai közül - javaslatomra - Gelencsér Ferenc Józsefet főállású alpolgármesterré választotta,
valamint megállapította illetményét költségtérítését.
Gelencsér Ferenc a megválasztását követően becsatolta általános felsőfokú angol komplex és
általános középfokú német komplex államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló

í\ V ■

-x

bizonyítványát. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 141. § (6) bekezdése, a 225/K. § (1) bekezdése és a 225/L. § (1) bekezdése alapján Gelencsér
Ferenc Józsefet 38.650,-Ft és 23.190,-Ft, azaz összesen 61.840,-Ft nyelvvizsgapótlék illeti meg.
Tekintettel arra, hogy ez a póüék a Kttv. szerint alanyi jogon kerül megállapításra és számfejtésre,
a Képviselő-testületnek nem kell külön döntést hoznia, az erről történő tájékoztatását azonban
szükségesnek ítélem meg.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, és többek
között a polgármester előterjesztése szerint megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket.
A Képviselő-testület szervezetének és működésének újra szabályozása adta lehetőséggel élve a
jövőben kettő főállású alpolgármester segítségére szeretnék támaszkodni polgármesteri feladataim
ellátásában.
Fentiekre való tekintettel javaslatot teszek a másik főállású alpolgármester megválasztására
Csobánczy Gábor önkormányzati képviselő személyében.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármestert titkos szavazással, minősített
többséggel kell megválasztani.
Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a képviselő-testület zárt ülést tart választás
esetén az érintett kérésére.
Csobánczy Gábor a személyét érintő választás idejére nem kérte zárt ülés tartását.
Az Mötv. 63. § és 79. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester a megválasztását követően a
képviselő-testület előtt esküt tesz.
A titkos szavazás lebonyolítását a Képviselő-testület hatályos szervezeti és működési szabályzata
szerint e célból esetileg megválasztott 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A
szavazatszámlálóbizottság elnökének és tagjainak személyére az ülés helyszínén teszek javaslatot.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70—90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. A Kttv.
131. § (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
Fenti rendelkezések figyelembe vételével Csobánczy Gábor illetményét a polgármester
illetményének 80%-ában, - a kerekítési szabályok alkalmazásával - 797.800,-Ft-ban javaslom
megállapítani.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 119.670,-Ft.
Kérem a Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2019. (...) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármestere megválasztásának
idejére szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
választás lebonyolításának idejére szavazatszámláló bizottságot hoz létre a következők
szerint:
Elnök:
Tag:
Tag:
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2019. (...) önkormányzaü határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Csobánczy Gábor önkormányzati képviselőt főállású alpolgármesterré választja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.. ./2019. (...) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alpolgármestere illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Csobánczy Gábor
főállású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester
illetményét alapul véve 797.800,-Ft-ban, a havi költségtérítését 119.670,-Ft-ban állapítja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

