BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 158/2019/10.21.
Az I-III. számú határozati javaslatok
elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján
minősített többség szükséges.
A IV-V. számú határozati javaslatok
elfogadásához az SZMSZ 48. §-a alapján
egyszerű többség szükséges.
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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
egy alpolgármestert választ, vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatása megszűnésével szűnnek meg.
Előbbiekre tekintettel a Képviselő-testület jelenlegi tagjai közül egy főállású alpolgármester,
valamint egy nem a Képviselő-testület tagjai közül megválasztott főállású alpolgármester
megválasztását javaslom. A fentebb hivatkozott törvényi felhatalmazás alapján javaslom, hogy a
Képviselő-testület dr. Füzesi Pétert a Képviselő-testület tagjai közül és dr. Bakos Andrást nem a
Képviselő-testület tagjai közül válassza meg főállású alpolgármesternek.
A jelöltek előzetesen nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak jelen napirendi pont nyílt
ülésen történő tárgyalásához.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) 47. §-a rendelkezik a titkos szavazás lebonyolításának módjáról:
„47.§ (1) Titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület szavazatszámláló bizottságot választ a jelenlévő
képviselők közül. A szavazatszámláló bizottság a Képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll.
(2) A titkos szavazás az Önkormányzat hivatalos bélyegzőlenyomatával ellátott, a jelöltek nevét vagy a döntési
javaslatokat tartalmazó szavazólapon, urna igénybevételével történik.
(3) A szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazás megkezdése előtt ismerteti a szavazás rendjét és az
érvényesség feltételeit.
(4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
(5) A szavazólapoknak a képviselők részére történő átadását a képviselők aláírásukkal igazolják a
névjegyzéken.
(6) A szavazáshoz tollat kell használni.
(7) Érvénytelen a szavazat, ha:
a) nem hivatalos – bélyegzőlenyomat nélküli – szavazólapon adták le,
b) ceruzával töltötték ki a szavazólapot,
c) nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve milyen döntésre szavazott,
d) a szavazó képviselő a megválaszthatónál több jelölt nevét jelölte meg, illetve több döntési alternatíva szerepel a
szavazólapon.
(8) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen
szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.
(9) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:
a) a szavazás helyét és napját,
b) a szavazás tárgyát
c) a szavazás kezdetét és végét,
d) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, a jegyzőkönyvvezető nevét,
e) a szavazás során felmerült körülményeket,
f) a szavazás eredményét.
(10) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.
(11) A szavazás eredményét a jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a Képviselőtestülettel.”
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Fentiek alapján a Képviselő-testületnek először a szavazatszámláló bizottság elnökét és két tagját
kell megválasztania, s azt követően kerülhet sor az alpolgármesterek megválasztására. A
szavazatszámláló bizottság elnökére a Képviselő-testület ülésén fogok javaslatot tenni.
Az Mötv. 63. §-a és a 79. § (2) bekezdése értelmében a megválasztott alpolgármestereknek e
minőségükben ugyanúgy esküt kell tenniük a Képviselő-testület előtt, mint a polgármesternek.
II.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen a polgármester előterjesztése alapján alpolgármestert, alpolgármestereket választ, és dönt
illetményükről. Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének
összegét a polgármester illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
Amennyiben a Képviselő-testület dr. Füzesi Pétert és dr. Bakos Andrást alpolgármesternek
megválasztja, úgy javaslom, hogy az alpolgármesterek illetményét a polgármesteri illetmény 90%ában, azaz havi 897.450,- Ft összegben állapítsa meg a Képviselő-testület.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdés szerint a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően javaslom, hogy dr. Füzesi
Péter és dr. Bakos András megválasztásuk esetén havi 134.618,- Ft költségtérítésben
részesüljenek.
Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értelmében az alpolgármester illetménye és egyéb juttatása
közérdekből nyilvános adat.
Az I-II. pontokban foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT I.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (III. 22.) önkormányzati
rendelete 47. § (1) bekezdése alapján az alpolgármesterek megválasztásáról szóló titkos szavazás
lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választ, melynek elnökévé ……………………,
tagjaivá ……………………… és ……………………… képviselőket választja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT II.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
74. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére 2019. október 22. napjával ………….. a Képviselő-testület tagjai közül főállású
alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT III.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
74. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának
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segítésére 2019. október 22. napjával ……………………..-t nem a Képviselő-testület tagjai
közül választott főállású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT IV.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján …………alpolgármester havi illetményét
897.450,- Ft összegben, a havi költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdésének
rendelkezése szerint 134.618,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT V.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján …………. alpolgármester havi illetményét
897.450,- Ft összegben, a havi költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdésének
rendelkezése szerint 134.618,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Budapest, 2019. október 21.

Horváth Tamás s.k.
polgármester
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