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Iktatószám: KI/66396-8/2010/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. október 12-én 10 órakor megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Juhász Gábor, Kismarty Anna, dr.
Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás
Attila Sándor, Ripka András, Stummer János, Szikszai Zsolt, Tímár László, Wencz Miklós
képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Csüllög Szilvia, Divéki Antalné, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Gábor Farkas,
Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi Géza, Lantos Péter, Macherné dr. Sebők Irén, Németh
Márta, dr. Papp Éva Zsuzsanna, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simonné Müller Katalin, dr.
Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor irodavezetők

Az ülést vezette: Gergely József korelnök és Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia és Mogyorósi-Filep Szilvia

Gergely József
„Köszöntöm a Képviselő-testület alakuló ülésén megjelent vendégeket, a Polgármester urat, a
megválasztott képviselőket, a megjelent országgyűlési képviselőket, és a televízió nézőit. Az
alakuló ülésen a polgármester eskütételéig a korelnök vezeti az ülést, és jelenleg ez én vagyok.
Két technikai dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a mobiltelefonját kérem, hogy
mindenki némítsa el. A másik pedig a Képviselő-testület tagjainak, hogy a gépet legyen szíves
mindenki kapcsolja be a bal felső gombbal, a jelennel és aztán akkor, hogy ha szót kér, akkor
értelemszerűen kell kezelni, illetve a szavazásnál szintén ott az alsó három gombot.

Először a Himnuszt hallgatjuk meg, kérek mindenkit, hogy álljon fel.”

(Himnusz)

Gergely József
„A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes számban, 17 fővel van
jelen, határozatképes.
A polgármester úr a kiküldött meghívóban javaslatot tett a mai ülés napirendjére. Azoknak a
kedvéért, akik ezt nem látják, elmondom: A Helyi Választási Bizottság beszámolója. A
megbízólevelek átadása. Előadó: dr. Küttel Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke;
ezután következik az eskütétel először a képviselők, utána pedig a polgármester. A harmadik
napirendi pont a Polgármesteri program ismertetése, az előterjesztője: Vattamány Zsolt
polgármester úr. Utána Javaslat a polgármester illetményének megállapítására, előterjesztő:
FIDESZ-KDNP frakcióvezetője. És az ötödik napirendi pont Javaslat az alpolgármesterek
számának és illetményének meghatározására; szavazatszámláló bizottság megválasztása, az
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alpolgármesterek megválasztása következik.
Először a napirend elfogadásáról döntünk, kérem, szavazzanak. A hang alatt kell 5 másodperc
alatt megnyomni a megfelelő gombot. Az ülés napirendjének elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

401/2010. (X.12.) számú határozat:
- Napirendi pontok felvételéről -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.) A Helyi Választási Bizottság beszámolója. A megbízólevelek átadása.
Előadó: dr. Küttel Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) Eskütétel
a.)a kerületi képviselők eskütétele
b.)a Polgármester eskütétele

3.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztő: FIDESZ-KDNP frakcióvezető

5.) Javaslat az alpolgármesterek számának és illetményének meghatározására;
szavazatszámláló bizottság megválasztása, az alpolgármesterek megválasztása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1. napirendi pont:
A Helyi Választási Bizottság beszámolója. A megbízólevelek átadása.
Előadó: dr. Küttel Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke

Gergely József
„Kérem dr. Küttel Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a
beszámolóját.”

dr. Küttel Sándor
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottságot 2010. augusztus 12-én választotta meg a korábbi Képviselő-
testület 3 fő állandó és 2 fő póttaggal. Alakuló ülését 2010. augusztus 16-án tartotta.
A bizottság létszáma augusztus végére 10 fő lett, mivel 7 főt delegáltak a kerületben induló
jelölő szervezetek.
2010. szeptember 3-ig a Helyi Választási Bizottság elvégezte a kerületben induló jelöltek és
jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét, ajánlások ellenőrzését.
Választáson indult jelöltek:
Polgármester: 4 fő
Egyéni képviselő: 66 fő
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Kisebbségi képviselő: 69 fő
Két jelölő szervezetet vett nyilvántartásba a HVB.
A választásig a nyilvántartásba vett 71 fő egyéni választókerületi képviselőből 5 fő
visszalépett. Egy fő kisebbségi jelölt nem felelt meg a nyilvántartási követelményeknek, mivel
nem szerepelt kisebbségi választói jegyzékben. Kompenzációs listát 6 jelölő szervezet állított.
2010. szeptember 10. és 11-i ülésein a Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és jóváhagyta a
kerületben használt szavazólap minták adattartalmát. A szavazólapok elkészülte után
jelentette be egy kisebbségi képviselőjelölt a visszalépését, az ő nevét kézzel kellett kihúzni a
szavazólapokról.
A választás napján reggel 6 órától az eredmény megállapításáig a Helyi Választási Bizottság
határozatképes létszámban a Polgármesteri Hivatalban elérhető volt.
A Helyi Választási Iroda a Bizottság ellenőrzése mellett, a választási eljárásról szóló
törvénynek megfelelően megsemmisítette a benyújtott ajánlószelvényeket.
A nap folyamán a szavazást veszélyeztető, komolyabb esemény nem történt, a szavazást
egyetlen szavazókörben sem kellett felfüggeszteni.
A kerületi eredményeket az éjszaka folyamán tudtuk megállapítani.
A választás érvényes és eredményes volt, a végeredménnyel kapcsolatban fellebbezés nem
történt.
Panaszokról, kifogásokról
A Bizottság 14 ülést tartott és összesen 293 határozatot hozott. A választási felkészülés
időszakában 39 kifogást bírált el a HVB.
Az eredményekről
A választáson a szavazásra jogosult 47486 választópolgárból 17373 fő jelent meg. A
képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 17 fő.
12 képviselőt választottak meg egyéni választókerületben.
Ebből:
FIDESZ-KDNP jelöltként mandátumot szerzett képviselő: 11 fő
FÜGE jelöltként mandátumot szerzett képviselő 1 fő
5 képviselő jutott mandátumhoz kompenzációs listáról
Ebből:
MSZP jelöltként mandátumot szerzett képviselő 2 fő
SZEM jelöltként mandátumot szerzett képviselő 1 fő
LMP jelöltként mandátumot szerzett képviselő 1 fő
JOBBIK jelöltként mandátumot szerzett képviselő 1 fő
Kisebbségekről:
A helyi kisebbségi önkormányzatok választása a kerületben szintén érvényes és eredményes
volt. A kisebbségi választások eredményével kapcsolatban egy jogorvoslati kérelem érkezett,
melyet a Főváros Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasított.
9 kisebbségi önkormányzat alakult a kerületben, 4 fős képviselő-testülettel: cigány, ruszin,
szerb, örmény, bolgár, horvát, görög, lengyel és román.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok megválasztásukhoz és kérem, hogy a kerület
érdekében eredményes munkát végezzenek! Köszönöm szépen.”

Gergely József
„Köszönöm a Helyi Választási Bizottságnak az elmúlt hónapokban végzett munkáját, és
mindazoknak, akik a választás és szavazás lebonyolításában részt vettek.

Kérem dr. Küttel Sándort, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megválasztott
képviselőknek adja át a megbízólevelet.”
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(Megbízólevelek átadása)

2. napirendi pont:
Eskütétel

a.) a kerületi képviselők eskütétele
b.) a Polgármester eskütétele

Gergely József
„Az önkormányzati törvény szerint a képviselők megválasztásuk után az alakuló ülésen esküt
tesznek.
Kérek mindenkit, hogy álljon fel és mondja utánam az eskü szövegét, az „én” után a saját
nevét.”

„Én - ……….. - esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.”
(Eskütevő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”

A képviselői esküokmányok a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezik (17 db).

Gergely József
„Köszönöm, foglaljanak helyet.

Képviselőtársaim nevében szeretném Erzsébetváros választóinak megköszönni a bizalmat,
igyekszünk az eskü szövegéhez híven dolgozni. Ehhez mindenkinek jó egészséget, sok sikert
kívánok.
Az önkormányzati törvény 32. §-a értelmében a polgármester megválasztását követően esküt
tesz a Képviselő-testület előtt.
Kérem Vattamány Zsolt polgármester urat, a jogszabályban előírt esküt a képviselő-testület
előtt tegye le.
Előtte pedig felkérem dr. Küttel Sándort, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
polgármester úr részére a megbízólevelet adja át.”

(Megbízólevél átadása után)

Gergely József
„Az eskütételhez kérek mindenkit, hogy álljon fel.”

„Én - ……….. - esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.”
(Eskütevő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”

A polgármesteri esküokmány a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi (1 db).
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Gergely József
„Köszönöm, kérem, foglaljanak helyet.

Gratulálok Vattamány Zsolt polgármester úrnak a megválasztásához. Munkájához erőt,
egészséget és sok sikert kívánok!”

3. napirendi pont:
Polgármesteri program ismertetése.
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm a szót.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő társaim! Kedves Erzsébetvárosi lakosok!
Az október 3-i önkormányzati választásokon Erzsébetváros a változás mellett döntött. A
kerület életében most új korszak kezdődik. Ez a korszak pedig az itt élőkről és a velük megélt
közös sikerekről fog szólni. A választásokon vezető erővé vált politikai irány sikere annak
köszönhető, hogy az erzsébetvárosiak döntöttek, hogy nélkülük nem folytatható tovább a város
története, nélkülük nem lehet döntéseket hozni. Én ezt a bizalmat szolgálatnak tekintem. Olyan
szolgálatnak, amelynek első lépéseitől kezdve minden erzsébetvárosi érzékelni fogja, hogy az
új korszak elkezdődött. Azt ígértük, hogy haladéktalanul hozzákezdünk a munkához. Az
átadás-átvétel előkészítése a választások után azonnal megkezdődött. A tegnapi nap folyamán
pedig megtörtént a törvényben előírt adatok, dokumentumok átadása. Ennek a hatalmas
mennyiségű anyagnak a feldolgozása jelenleg is folyik. A feladattal megbízott közvetlen
munkatársaim azonnal megkezdték az ügyek részletes áttekintését és bízom benne, hogy minél
hamarabb átfogó képet kaphatunk arról, hogy tulajdonképpen milyen állapotban is van
jelenleg az Önkormányzat. A legfontosabb tennivalóként haladéktalanul hozzá fogunk kezdeni
a köztisztaság és a közbiztonság megteremtéséhez. Ez utóbbit azért is különösen fontosnak
tekintem, hiszen nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a bűncselekmények jó részét az
idősek és a kiszolgáltatott helyzetben lévők kárára követik el. Erzsébetvárosban rendet fogunk
tartani nappal és éjszaka egyaránt. Egy ténylegesen működő szabályozással meg fogjuk
teremteni az itt élők éjszakai nyugalmát. Ezt azonban csak az összes érdekelt bevonásával
elkészítendő, következetes és szigorú szabályozással lehet megoldani. A világ számos helyén
vannak erre működő példák, és úgy hiszem, hogy ezt itt is meg lehet valósítani és meg is
fogjuk valósítani. A most megalakult Képviselő-testületnek ebben a folyamatban vezető
szerepet kell vállalnia és egy hosszú távú működő szabályozással el kell érnie, hogy a
kereskedelmi egységek és a lakóközösségek viszonya zökkenőmentes legyen a jövőben. Én
személy szerint elkötelezett vagyok a probléma megoldása iránt. Az új törvényi
szabályozásnak megfelelően a parkolást önkormányzati kézbe fogjuk venni, mellyel a kerület
jelentősen növelheti bevételeit és nem utolsósorban új munkahelyeket is teremthetünk. A
kerületben élő idősekről fokozottan fogunk gondoskodni, hiszen szükség van
élettapasztalatukra, véleményükre. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az
idősek, az egyedül élők és a gondozásra szorulók ne érezzék magukat kiszolgáltatottnak,
mellőzöttnek. Tovább fejlesztjük a jelenleg működő szociális rendszert és ebben a folyamatban
számítunk a civil szervezetek együttműködésére és segítségére. Az Erzsébetvárosiak is
megérdemlik a nyugodt és biztonságos életet. A cél érdekében partnerként támogatom majd a
kerületben dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók munkáját. Támogatni fogok minden
olyan kezdeményezést, mellyel az erzsébetvárosiak egészségügyi ellátásának színvonalát
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emelni tudjuk.
Polgármesterként a kerület érdekeit szem előtt tartva harmonikus kapcsolatot fogok
kialakítani a kormányzattal és a fővárossal. Külső források bevonásával és a pályázati
rendszer átalakításával növelni fogjuk az önkormányzati támogatással felújított társasházak
számát.
Ezzel egyidejűleg hozzákezdünk a kerületi oktatási és kulturális intézmények
energiakorszerűsítéséhez. Bár az utóbbi időben Erzsébetváros neve összeforrt a korrupcióval
Én ellenzéki képviselőként is mindig büszke voltam arra, hogy Erzsébetvárosért dolgozhatom.
Munkám során nap, mint nap szembesülnöm kellett azonban az emberek mindennapi
megélhetési gondjaival és a vállalkozások fennmaradásáért folytatott küzdelmeivel. A
FIDESZ-KDNP képviselőivel együtt ezért arra vállalkoztunk, s azért vállaltuk a jelöltséget,
hogy az erzsébetvárosiak érezzék, az itt folyó munka végre róluk szól. Azt vállaltuk, hogy a
programot az itt élőkkel közösen állítjuk össze és döntéseinket minden fontos ügyben az
érintett lakóközösséggel egyeztetve hozzuk meg. Az elmúlt évek kerületi botrányai után jogos
az igény arra, hogy Erzsébetváros Önkormányzatában erkölcsi megtisztulás és szakmai
megújulás menjen végbe. Az új Képviselő-testületnek minden gyanús ügyet ki kell
vizsgáltatnia és minden esetben meg kell tennie a szükséges jogi lépéseket. El fogjuk
számoltatni azokat, akik kárt okoztak a kerületnek és az itt élő embereknek.
Köszönjük az erzsébetvárosiak bizalmát és megtisztelő szavazataikat. Újonnan megválasztott
képviselőinkkel együtt végig éreztük azt a nagyfokú szeretetet, amely most ilyen komoly
választási sikerben és felhatalmazásban nyilvánult meg. Erzsébetvárosnak eddig még soha
nem volt polgári vezetése. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a kerületiek minél hamarabb
érezzék a pozitív változásokat és a közös siker gyümölcseit. Komoly feladatra vállalkoztunk és
komoly felhatalmazást kaptunk. A munkához azonnal hozzálátunk, hiszen nincs vesztegetni
való időnk. A célom, hogy közös munkánk eredményeként visszaadjuk Erzsébetváros
lendületét és visszaszerezzük azt a pozitív hírnevet, amely megilleti kerületünket. Ez a siker
pedig a kerületben élőkkel való közös gondolkodásból és közös cselekvésből fog fakadni.
Minden megválasztott képviselőnek és tisztségviselőnek sok sikert és jó munkát kívánok az
előttünk álló feladatok megoldásához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
És mielőtt visszaadnám a szót Gergely József korelnök úrnak két bejelentést szeretnék tenni.
Az első, hogy Wencz Miklós úrtól való tájékoztatás szerint bejelentem, hogy megalakult a
FIDESZ-KDNP Erzsébetvárosi képviselőcsoportja. A frakcióvezető Wencz Miklós. A frakció
munkájához sok sikert kívánok. A másik bejelentés: a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője arról
tájékoztatott, hogy a képviselőcsoport a mai nap folyamán 100.000.-Ft-ot utalt át az
iszapkárosultak áldozatainak a megsegítésére nyitott számlára. Ezt köszönöm, és mindenkit
arra kérek, hogy erőnkön és lehetőségeinkhez mérten segítsünk a rászorultakon.”

Wencz Miklós levele (bejelentés a FIDESZ-KDNP Frakció megalakulásáról) a jegyzőkönyv
3. számú mellékletét képezi (1 db).

4. napirendi pont:
Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztő: FIDESZ-KDNP frakcióvezető

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek.

Wencz Miklós
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33. §-a szerint „a polgármester
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály
keretei között határozza meg”.
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltak alapján „a képviselő-testület a
polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő
első ülésen dönt. A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és
az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja
meg”.

Ugyanezen jogszabály szerint a polgármestert a polgármesteri tisztsége ellátásával
összefüggő költségeire – választása szerint – költségátalány illeti meg, amely a tiszteletdíja
20-30 %-ának megfelelő összeg.
Ezen előterjesztés e jogszabályi kereteknek megfelelően – a korábbi ciklus polgármesteri
illetményének összegével megegyezően – javasolja a T. Testületnek Vattamány Zsolt
alapilletményének meghatározását.”

Gergely József
„Tehát a tisztelt Képviselő-testületnek két határozati javaslatról kell szavazni. A határozatok
meghozatalához az SZMSZ szerint minősített többség szükséges. Először az első határozati
javaslatról döntünk, mely szerint: a Képviselő-testület Vattamány Zsolt polgármester
alapilletményét 2010. október 3-tól havi 571.000.- forintban állapítja meg.”

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás 0 nem szavazott.

402/2010. (X.12.) számú határozat:
- A Polgármester illetményének megállapításáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Vattamány Zsolt polgármester alapilletményét 2010. október 3-tól havi
571.000.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
„A következő határozati javaslat: A Képviselő-testület Vattamány Zsolt polgármester havi
költségátalányát 2010. október 3-tól illetménye 30 %-ban, azaz 171.360.- forintban állapítja
meg.”

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás 0 nem szavazott.



8/13

403/2010. (X.12.) számú határozat:
- A Polgármester költségtérítésének megállapításáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Vattamány Zsolt polgármester havi költségátalányát 2010. október 3-tól
illetménye 30%-ban, azaz 171.360.- forintban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
Javaslat az alpolgármesterek számának és illetményének meghatározására; szavazatszámláló
bizottság megválasztása, az alpolgármesterek megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Gergely József
„A napirendi pont előterjesztője Vattamány Zsolt polgármester úr, akinek megadom a szót.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Három személyi javaslatot fogok tenni, három személyben látom azt, hogy tudja
segíteni a munkámat. Három személyi javaslat alpolgármesteri tisztségre: Rónaszékiné
Keresztes Monika, Juhász Gábor és Szikszai Zsolt.”

Gergely József
„Tehát először az alpolgármesterek számáról kell döntenünk, utána meg kell választani a
szavazatszámláló bizottság tagjait az alpolgármesterek titkos választásához. A titkos szavazás
eredményét majd megállapítja a szavazatszámláló bizottság és kihirdetjük a döntést.
Tehát az első szavazás az alpolgármesterek számáról szól. A határozati javaslatot mondom:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a megválasztandó főállású alpolgármesterek számát 3 főben határozza meg,
melyből 2 fő a Képviselő-testület tagja.”

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

404/2010. (X.12.) számú határozat:
- Alpolgármesterek számának meghatározásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a megválasztandó főállású alpolgármesterek számát 3
főben határozza meg, melyből 2 fő a Képviselő-testület tagja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
„A következő határozati javaslat: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főállásban foglalkoztatott
alpolgármesterek alapilletményét 2010. október 12-től havi 546.000.- Ft-ban állapítja meg.”

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

405/2010. (X.12.) számú határozat:
- A főállású alpolgármesterek illetményének megállapításáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek alapilletményét 2010.
október 12-től havi 546.000.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
„A harmadik határozati javaslat: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főállásban foglalkoztatott
alpolgármesterek havi költségátalányát 2010. október 12-től illetményük 20%-ában, azaz
109.200.- Ft-ban állapítja meg.”

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

406/2010. (X.12.) számú határozat:
- A főállású alpolgármesterek költségtérítésének megállapításáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek havi költségátalányát 2010.
október 12-től illetménye 20%-ban, azaz 109.200.- forintban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
„Felkérem a FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjét, Wencz Miklós képviselő urat, hogy tegyen
javaslatot a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére.”
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Wencz Miklós
A szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére Bartusné Benedek Barbarát és Ripka
Andrást javasolja. Megkéri a független képviselőket is, hogy tegyék meg javaslataikat.

Gergely József
További javaslatot kér.

dr. Kispál Tibor
A szavazatszámláló bizottság tagjának személyére Stummer János képviselő urat javasolja.

Gergely József
„Tehát akkor a szavazatszámláló bizottság 3 tagú lesz. Az elnökre kérek javaslatot.”

Wencz Miklós
„Javaslom Bartusné Benedek Barbarát.”

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

407/2010. (X.12.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság
elnökéül Bartusné Benedek Barbarát megválasztja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

408/2010. (X.12.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról (Ripka András) -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Ripka Andrást megválasztja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző



11/13

Határidő: azonnal
Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 1 tartózkodás, 0 nem szavazott.

409/2010. (X.12.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról (Stummer János) -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Stummer Jánost megválasztja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
Az SZMSZ szerint miután 4 tagú szavazatszámláló bizottság kell, kér még egy javaslatot.

Wencz Miklós
A szavazatszámláló bizottsági tag személyérére Kismarty Annát javasolja.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

410/2010. (X.12.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról (Kismarty Anna) -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Kismarty Annát megválasztja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely József
Az alpolgármesterek személyére tett javaslat felett vitát nem nyit, a javaslatok elfogadásáról a
képviselő testület titkos szavazással dönt. A szavazás szavazólappal történik. Kéri a
szavazatszámláló bizottságot, hogy a szavazólapokat készítse el. Minden jelöltre külön
szavazólap lesz és minden képviselő mindegyik szavazólapból egy-egy példányt, illetve egy
borítékot kap. A szavazólapot kitöltés után a borítékba, majd az urnába kell helyezni.
Érvényesen szavazni a név alatt álló egyik körben elhelyezett egymást metsző két vonallal
lehet. Érvénytelen a szavazat, ha mindkét körben megtörténik egy a két egymást metsző
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vonal, illetve, ha egyikben sincs.
A titkos szavazás helye az ülésterem melletti 102-es szobában lesz. A képviselők a
szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottságtól vehetik át, az átvételt aláírással kell igazolni.
A Szavazatszámláló Bizottság munkájának elvégzése idejére szünetet rendelek el.

S z ü n e t
(szünet után)

Gergely József
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát. Kéri a
Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Bartusné Benedek Barbara
A szavazatszámláló bizottság elnökeként ismerteti az alpolgármesterek megválasztásának
titkos szavazási eredményét, mely szerint:
1.) Juhász Gábor
Leadott szavazólapok száma: 17 db.
Érvényes szavazatok száma 17, melyből 17 igen, 0 nem.
Érvénytelen szavazat: 0.
2.) Szikszai Zsolt
Leadott szavazólapok száma: 17 db.
Érvényes szavazatok száma 17, melyből 16 igen, 1 nem.
Érvénytelen szavazat: 0.
3.) Rónaszékiné Keresztes Monika
Leadott szavazólapok száma: 17 db.
Érvényes szavazatok száma 17, melyből 14 igen, 3 nem.
Érvénytelen szavazat: 0.

Gergely József
A titkos szavazás eredményeként ismerteti a határozatokat:

411/2010. (X.12.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról (Juhász Gábor) -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. október 12. napjával Juhász Gábort főállású alpolgármesterré
megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

412/2010. (X.12.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról (Szikszai Zsolt) -
(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. október 12. napjával Szikszai Zsoltot főállású alpolgármesterré
megválasztja.



13/13

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

413/2010. (X.12.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról (Rónaszékiné Keresztes Monika) -
(14 igen, 3 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. október 12. napjával Rónaszékiné Keresztes Monikát főállású
alpolgármesterré megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Gratulál az alpolgármestereknek a megválasztásukhoz!

Átadja az ülés vezetését Vattamány Zsolt polgármester úrnak.

Vattamány Zsolt
Gratulál az alpolgármestereknek a megválasztásukhoz! Felkéri az alpolgármestereket az eskü
letételére.

„Én - ……….. - esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.”
(Eskütevő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”

Az alpolgármesteri esküokmány a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi (3 db).

Vattamány Zsolt
„Megállapítom, hogy az alakuló ülés napirendjeinek végére értünk. Valamennyi képviselő
társamnak a képviselői munkához, valamint a Képviselő-testülettől kapott bizalom alapján
most megszavazott tisztsége betöltéséhez erőt, egészséget, békés és sikeres munkát kívánok!

Tisztelt jelenlévők! Kérem, hogy az ülés zárásaként hallgassuk meg a Szózatot.”

(Szózat)

Vattamány Zsolt
Az alakuló ülést 11 óra 05 perckor bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Vattamány Zsolt
címzetes főjegyző polgármester


