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Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2018.  október  04. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat alpolgármester választására 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság CI 

Bizottság javasolja a 

véleményezi a 
Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  74.  §  (1)  bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat.  A  képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

Józsefváros jelenleg egy főállású  es  egy társadalmi megbízatású alpolgármesterrel rendelkezik. 
A  jelenleginél hatékonyabb munkamegosztás és helyettesítés érdekében javasolom  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat főállású alpolgármesterévé megválasztani dr. 
Görhöny Ádámot. 
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Figyelemmel arra, hogy dr. Görhöny Ádám nem tagja a képviselő-testületnek, megválasztása 
esetén jogaira és kötelezettségeire a Mötv.  75.  §  (2)  bekezdésében foglaltak az irányadók, 
amelynek értelmében „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.  80.  §  (1)  bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményét a polgármester 
illetménye  70  -  90%-a  közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg 

Az Mötv.  80.  §  (3)  bekezdése szerint a főállású alpolgármester havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Fentiek alapján javasolom dr. Görhöny Ádám főállású alpolgármesterként történő megválasztása 
esetén illetményét a polgármesteri illetmény  90  %-ában megállapítani, mely összeg  897.500 Ft. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  41.  §-a alapján kérem, hogy az alpolgármester megválasztásánál a titkos 
szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület saját tagjai közül három tagú szavazatszámláló 
bizottságot hozzon létre 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  jelenleginél hatékonyabb munkamegosztás és a polgármester helyettesítése érdekében egy 
nem képviselő-testületi tag, főállású alpolgármester megválasztása. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés nem igényel a költségvetésben a  11101  címen jelenleg betervezett előirányzathoz 
képest többletforrást. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület döntése az Mötv.  74-75.  §-án, a  80.  §  (1)  és  (3)  bekezdésén, hatásköre az 
Mötv.  42.  §  2.  pontján alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  A  határozatok elfogadásához minősített 
többség és titkos szavazás szükséges. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

I.  A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos 
szavazás lebonyolítására tagjai sorából  3  tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 
amelynek tagjai: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  04. 

2 



II. A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy titkos szavazással a polgármester javaslatára az Mötv. 
74.  §  (1)  bekezdése alapján  2018.  október  04.  napjától dr. Görhöny Ádámot nem a 
képviselő-testület tagjaként főállású alpolgármesterré választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  04. 

III. A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a titkos szavazással  2018.  október  04.  napjától megválasztott foglalkoztatási 
jogviszonyban álló dr. Görhöny Ádám alpolgármester havi illetményét a polgármesteri 
illetmény 90%-ában, azaz havi  897.500 Ft  összegben állapítja meg. 

2. dr. Görhöny Ádám alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének  15%-a, 
összegét havi  134.625 Ft  összegben állapítja meg. 

3. felkéri dr. Sára Botond polgármestert a határozat  1-2.  pontja szerinti dokumentumok 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  04. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyző Kabinet 

Budapest, 2018.  szeptember  26. 

dr. Sára‘' otond 
/ 

polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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