JEGYZŐKÖNYV
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 4-én 13.00
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában
megtartott 8. rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Benga-Oláh Tibor, Bodor Gergely, dr. Dénes Margit, dr. Gotthard
Gábor, dr. Hollósy Andrea, dr. Juharos Róbert, Kaiser József, KardosErdődi Zsolt, Kertészné Bródy Sarolta, Kéri István, dr. Kocsis Máté,
Lánczky Lászlóné, Lévai Gábor, Mitus Zsuzsanna, Németh Ottó,
Pásztor Lászlóné dr., Petrák Lajos, dr. Révész Márta, Soós György,
Takács Gábor, Tóth Krisztián, Varga István, Zentai Oszkár
(összesen: 23 képviselő)

valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.
Takács Gábor
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait és vendégeinket. A
Képviselő-testület 2009. évi 8. rendkívüli ülését, mely az SZMSZ 10.§ - 12.§-aiban foglaltak
alapján került összehívásra - megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy távolmaradását
bejelentette dr. Kerekes Pál, Hárs Gábor, Hantosné Kovács Krisztina képviselőtársaink.
Megállapítom, hogy jelen van 21 képviselő, a minősített szótöbbséghez pedig 14
egybehangzó szavazat kell. Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő
képviselő-testületi ülés 2009. december 16-án, szerdán lesz. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés
értelmében tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 1 sürgősségi indítvány érkezett, amelyet
az alábbi számon javasolok napirendre venni:
1/3.
►

Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri tisztségéről való lemondása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester, polgármester helyett

Takács Gábor
A Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz a sürgősség kérdésében.
Kérem szépen, most szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 21 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
490/2009. (XII. 04.)
21 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél:
1/3.
►

Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri tisztségéről való lemondása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester, polgármester helyett
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Takács Gábor
21 igen egyhangúan. Tehát, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 21 igennel a sürgősséget
elfogadta. Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdés és a 18.§ (7) bekezdés értelmében a meghívóban
kiküldött – és az elmondottak szerint módosított – napirendi javaslat szavazása következik.
Egyszerű szótöbbséges szavazás lesz, kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 21 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
491/2009. (XII. 04.)
21 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.

Polgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Galló Istvánné – HVB elnöke

2.

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit - jegyző

3.
►

Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri tisztségéről való lemondása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester, polgármester helyett

Takács Gábor
21 igennel egyhangúan elfogadtuk. Akkor részletezve, következik:

1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 1/1. pontja
Polgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Galló Istvánné – HVB elnöke
Takács Gábor
Előterjesztője Galló Istvánné, HVB elnöke, megadom a szót.
Galló Istvánné
Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. november 22. napján tartott időközi polgármesterválasztással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom önöket:
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A választás egyfordulós volt és a polgármesteri tisztséget az a jelölt töltheti be, aki a legtöbb
szavazatot kapta. A választópolgárok a legtöbb szavazatot, dr. Kocsis Mátéra a FideszMagyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjére adták le, így a
megválasztott polgármester dr. Kocsis Máté.
A nyitva álló jogorvoslati határidőn belül kifogást nyújtott be egy választó polgár a választás
eredménye ellen. Kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. 105/A§ (2) bek. f) pontja értelmében semmisítse meg a választás eredményét
figyelemmel arra, hogy olyan törvénysértések történtek a választási eljárás során, amelyek
érdemben befolyásolták annak eredményét, sérelmezte továbbá, hogy a HVB az eredményt, a
Ve.-ben szabályozott jegyzőkönyvvel állapította meg, nem pedig határozattal.
A HVB 2009. november 23. napján meghozta a 29/2009. (XI. 23.) számú határozatát, e
határozatban állapította meg az időközi polgármester-választás eredményét, valamint
meghozta a 31/2009.(XI. 23.) számú határozatát, amelyben elutasította a kifogást tevő
kérelmét, mert a HVB álláspontja szerint, a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem
történt olyan törvénysértés, amely érdemben befolyásolta volna a választás eredményét.
A fellebbezésre nyitva álló határidőn belül mind a két határozatot megtámadta a kérelmező. A
Fővárosi Választási Bizottság 2009. november 27. napján a HVB mindkét döntését helyben
hagyta, megállapította, hogy a HVB helyesen állapította meg, hogy a kérelmező nem hozott
fel olyan bizonyítékokat, amelyek a választás eredményét érdemben befolyásolták volna.
A Fővárosi Választási Bizottság határozatai ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a
választó polgár a Fővárosi Bíróságnál. A Fővárosi Bíróság az FVB és ezzel a HVB
határozatait végzéseiben helyben hagyta. Megállapította a Bíróság, hogy nem volt jogellenes
az, hogy az FVB az elsőfokú határozatot helyben hagyta, tekintettel arra, hogy a
felülvizsgálati kérelmet kérő bizonyítékai súlytalanok voltak, nem történt olyan
jogszabálysértés a választási eljárás során, amely érdemben befolyásolta volna az eredményt.
A Fővárosi Bíróság ítéleteit, 2009. december 02. napján és 2009. december 03. napján
kézbesítette, amelyek ellen jogorvoslatnak helye nincs, ezzel a 2009. november 22. napján
lefolytatott időközi polgármester-választás eredménye jogerős és végleges.
A fentiek értelmében kerülhet sor a polgármester eskütételére az Ötv. 32.§. szerint. Ennek
alapján felkérem a megválasztott polgármestert, dr. Kocsis Mátét, hogy tegye le az esküt.
Hölgyeim és uraim, kérem, hogy álljanak fel.
Dr. Kocsis Máté
Én, dr. Kocsis Máté 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 Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.
Galló Istvánné
Polgármester úr, szeretném átadni a megbízólevelét, gratulálok és nagyon sok sikert kívánok.
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Takács Gábor
Tisztelettel megköszönöm a Választási Bizottság munkáját. Tájékoztatom továbbá a
Képviselő-testületet, hogy a polgármester úr kérésére az ülést a továbbiakban is magam
vezetem le. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Következik:
Napirend 1/2. pontja
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Xantus Judit - jegyző
Takács Gábor
Előterjesztője dr. Xantus Judit jegyző asszony, öné a szó.
Dr. Xantus Judit
Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztésben leírtakat nem kívánom kiegészíteni, kérem
hozzájárulásukat és megszavazását.
Takács Gábor
Köszönöm szépen, a vitát megnyitom. Kérdések következnek. Hozzászólások. Nem lévén a
vitát lezárom. Kettő pontból álló határozati javaslat van előttünk, elfogadásához minősített
szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 22 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
492/2009. (XII. 04.)
22 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény,
valamint a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint
az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló
40/1998. (XII.01) számú önkormányzati rendelet alapján 2009. november 22-től dr. Kocsis
Máté polgármester illetményét 38.650.- Ft-os illetményalap és 14,5-es szorzószám
alapulvételével, havi bruttó 560.425.- Ft-ban állapítja meg.
2. dr. Kocsis Máté polgármester nyilatkozata alapján, – mely szerint a költségátalány
megállapítását választotta – költségtérítését illetménye 30%-nak megfelelő mértékű
költségátalányban, összegszerűen havi 168.128.- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Takács Gábor
22 igennel egyhangúan elfogadtuk. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Következik:
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Napirend 1/3. pontja
►
Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri tisztségéről való lemondása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester, polgármester helyett
Takács Gábor
Bizottság nem tárgyalta, magam nem kívánnám kiegészíteni, a vitát megnyitom. Kérdések?
Nincsenek. Hozzászólások? Nincsenek, a vitát lezárom. Erről nem kell szavaznunk, csak
tudomásul veszi a Képviselő-testület. Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalását lezárom.
Tisztelt Képviselő-testület, szokott módon ülések végén képviselői kérdések következnek, ha
igényük van rá, kérem, jelezzék. Mivel nem látok ilyet, ezért a képviselő-testületi ülést 13 óra
15 perckor bezárom. Még egyszer gratulálok polgármester úrnak.

Budapest, 2009. december 14.

dr. Xantus Judit
jegyző

Takács Gábor
alpolgármester, polgármester helyett

Jogi Iroda
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