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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének

2006. október 14-én 9 órakor megtartott alakuló nyilvános üléséről

Jelen vannak: Hunvald György polgármester

dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für
Tamás, Devosa Gábor, Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, Gergely József, prof. Dr.
Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Koromzay Annamária,
Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter,
Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Medgyesi Judit aljegyző

Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hangyál Imre, dr. Máriási Károly, Németh Márta
helyett Bakos Marianna, Papp Éva Zsuzsanna, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szilágyi
Balázs, dr. Villányi Tibor irodavezetők

Az ülést vezette: Fedrid Gábor korelnök és Hunvald György polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Fedrid Gábor
„Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az alakuló Képviselő-testületi ülésünkön megjelent
kedves vendégeinket, a Polgármester urat, a képviselőket, az országgyűlési képviselő urakat,
valamint a televízió előtt ülő nézőket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 26.

Kérem a jelenlévőket, hogy hallgassuk meg a Himnuszt - szíveskedjenek felállni.”

(Himnusz)

Fedrid Gábor
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 2006. évi önkormányzati választások eredményeként
felálló Képviselő-testület alakuló ülésen én láthatom el a korelnöki teendőket. Kérem, segítsék
munkámat.”

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója. A megbízólevelek átadása.

Előadó: Vulevity Katalin a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
2. Eskütétel

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

3. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztők: MSZP-SZDSZ frakcióvezetők

4.) Javaslat az alpolgármesterek számának és illetményének meghatározására;
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szavazatszámláló bizottság megválasztása, az alpolgármesterek megválasztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Javaslat a bizottságok és tanácsnokok számának megállapítására; bizottsági elnökök és
tagok, tanácsnokok megválasztására
Előterjesztők: frakcióvezetők

Mielőtt az első szavazásra sor kerülne az új képviselők tájékoztatásául elmondja, hogy a
szavazópulton található feliratozott gombok értelemszerű használatával zökkenőmentesen
bonyolítható az ülés.
A szavazás menetével kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor a szavazásra való
felszólítás „most” elhangzik, akkor a hangjelzés alatt nyomják meg a megfelelő feliratú
gombot.

Az ülés napirendjének elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

„Kérem szavazzunk a testületi ülés napirendjének elfogadásáról! Most!”

Megállapítja, hogy 25-en szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

477/2006. (X.14.) számú határozat:
- Napirendi pontok felvételéről -

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: Vulevity Katalin a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

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

3.) Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztők: MSZP-SZDSZ frakcióvezetők

4.) Javaslat az alpolgármesterek számának és illetményének meghatározására;
szavazatszámláló bizottság megválasztása, az alpolgármesterek megválasztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Javaslat a bizottságok és tanácsnokok számának megállapítására; bizottsági
elnökök és tagok, tanácsnokok megválasztására
Előterjesztők: frakcióvezetők

Fedrid Gábor
Az elfogadott napirend alapján megállapítható, hogy a Képviselő-testület számos személyi
ügyet, illetve egyes képviselők személyét érintő kérdést fog tárgyalni.
Ezért – időtakarékossági okokból – valamennyiük nevében bejelenti, az önkormányzati
törvény 14.§ (2) bekezdésében foglalt személyes érintettségüket.

Felkéri Vulevity Katalint a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét a beszámoló
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megtartására.

1.) Napirendi pont:
A Helyi Választási Bizottság beszámolója. A megbízólevelek átadása.
Előadó: Vulevity Katalin a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

Vulevity Katalin
A Helyi Választási Bizottságot 2006. július 25-én hozta létre a korábbi képviselő-testület 3 fő
állandó és 2 fő póttaggal. Alakuló ülését 2006. július 25-én tartotta. A bizottság létszáma
2006. augusztusára 8 fő lett, mivel 5 főt delegáltak a kerületben induló jelöltek és jelölő
szervezetek.
A Bizottság első feladata volt a helyi kisebbségi önkormányzati választás kitűzése, melyet
rögtön az alakuló ülésen tett meg.
A törvényes feltételeknek 10 kisebbség felelt meg, az ő esetükben a bizottság 2006. október
1-re kitűzte a választ.

A választások végeredményeként mind a 10 kisebbség önkormányzat megalakulhatott.
2006. szeptember 11-ig a Helyi Választási Bizottság elvégezte a kerületben induló jelöltek
nyilvántartásba vételét, ajánlások ellenőrzését.
A benyújtott ajánlószelvények törvényességi, formai ellenőrzését is elvégezte a bizottság, ezt
követte az ajánlások számítógépes ellenőrzése a választási központi adatnyilvántartás és
szoftver segítségével. Amennyiben megfelelő számú ajánlás érkezett, a bizottság a jelöltet
nyilvántartásba vette.

A jelöltek számáról:
polgármesterjelölt 4 fő volt
egyéni képviselőnek 79 főt,
kisebbségi képviselőnek 107 főt jelöltek.

Nyilvántartásba vételét kérte egy jelölő szervezet is a kerületben, amely azonban végül
jelöltet nem állított.
Az ajánlási időszak végéig két esetben fordult elő, hogy szükséges számú ajánlás hiányában a
nyilvántartásba vételt véglegesen el kellett utasítani. Egy fő kisebbségi jelölt szintén nem
felelt meg a nyilvántartási követelményeknek, mivel nem szerepelt kisebbségi választói
jegyzéken.

Kompenzációs listát 6jelölő szervezet állított.

2006. szeptember 15-16-17-i ülésein a Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és jóváhagyta a
kerületben használt szavazólap minták tartalmát.

Sajnos a szavazólapok elkészülte után egy jelölt bejelentette visszalépést, így az érintett
egyéni választókerületben kézzel kellett a nevét kihúzni a szavazólapokról.

A választás napján reggel 6 órától, az eredmény megállapításáig a Helyi Választási Bizottság
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határozatképes létszámban a Polgármesteri Hivatalban elérhető volt.

A 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 tudták megállapítani.
A választás érvényes és eredményes volt, a végeredménnyel kapcsolatban két fellebbezés
érkezett, ezeket a Fővárosi Választási Bizottság elutasította, azonban az egyik döntéssel
kapcsolatban bírósági felülvizsgálati kérelemmel éltek, amely szintén elutasításra került.
A választás jogerős eredménye így csak 2006. október 13-ra születhetett meg.

Panaszokról, kifogásokról

A Bizottság 17 ülést tartott és összesen 396 határozatot hozott.

Választási plakátolással kapcsolatban érkezett egy darab kifogás, melyet a Bizottság
elutasított.

Az eredményekről

A választáson a szavazásra jogosult 49598 választópolgárból 24721 fő jelent meg.

A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 26 fő.

15 képviselőt választottak meg egyéni választókerületben.
Ebből:
MSZP jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 4 fő
SZDSZ jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 2 fő
MSZP-SZDSZ jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 1 fő
SZDSZ-MSZP jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 1 fő
FIDESZ-KDNP jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 6 fő
Független jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 1 fő

10 képviselő jutott mandátumhoz kompenzációs listáról
Ebből:
FIDESZ-KDNP jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 4 fő
MDF jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 1 fő
MSZP jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 3 fő
SZDSZ jelöltként mandátumot szerezett képviselő: 2 fő
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a választási eredményét kihirdetését követően
írásban benyújtotta lemondását Ruzsics László és Filló Pál kompenzációs listán megválasztott
MSZP-s képviselő, akik helyébe Devosa Gábor és Bán Imre lépett.

Kisebbségekről:

A helyi kisebbségi önkormányzatok választása a kerületben szintén érvényes és eredményes
volt. A kisebbségi választások eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett.
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10 kisebbségi önkormányzat alakul a kerületben, 5 fős képviselő-testülettel

cigány, ruszin, szerb, örmény, bolgár, horvát, görög, lengyel, német és román

A kisebbségi önkormányzatok 2006. október 9. és 10. napjain tartották meg alakuló üléseiket,
melyen átvették megbízóleveleiket, megválasztották elnökeiket és elnökhelyetteseiket.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok megválasztásukhoz és eredményes munkát
kívánok!

Fedrid Gábor
Megköszöni a Választási Bizottságnak és mindazoknak a személyeknek, akik a választások
eredményes kerületi lebonyolításában lelkiismeretes odaadó munkájukkal vettek részt.

Felkéri Vulevity Katalint a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy Erzsébetváros
képviselőinek nyújtsa át a megbízóleveleket.

(Megbízólevelek átadása)

2.) Napirendi pont:
Eskütétel: a. kerületi képviselők eskütétele

b. polgármester eskütétele

Fedrid Gábor
Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint a települési képviselő az alakuló ülésen esküt
tesz.

„Kérem, hogy valamennyien szíveskedjenek felállni, és képviselőtársaim, mondják utánam az
eskü szövegét, az „én” szó után mindenki a saját nevét legyen kedves mondani.
Az eskü szövege után mindenki saját lelkiismerete szerint hozzá teheti, hogy„Isten engem úgy
segéljen! „

(Képviselők eskütétele)

„Én - …………… - esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek.
Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát szolgálom.”

„Isten engem úgy segéljen!”
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Fedrid Gábor
„Köszönöm, kérem foglaljanak helyet.

Képviselőtársaim és a magam nevében megköszönöm Erzsébetváros választópolgárainak
bizalmát, valamennyien igyekszünk az eskü szövegéhez híven dolgozni. Ehhez a nehéz de
megtisztelő munkához sok sikert, jó egészséget kívánok a Képviselő-testület tagjainak.”

Az önkormányzati törvény 32. §-a értelmében a polgármester megválasztását követően esküt
tesz a képviselő-testület előtt.

Felkéri Hunvald György urat, hogy a jogszabályban előirt esküt a Képviselő-testület előtt
tegye le.

Az eskütétel előtt felkéri Vulevity Katalint, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét,
hogy Hunvald György polgármester úr részére a megbízólevelet adja át.

(Megbízólevél átadása)

„Kérem Polgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utánam.
Egyben kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.”

„Én Hunvald György esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez
hü leszek.
Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát szolgálom.
Isten engem úgy segéljen!”

Fedrid Gábor
„Köszönöm, kérem foglaljanak helyet. „

„Valamennyiünk nevében gratulálok Hunvald Györgynek polgármesterré történt
megválasztásához. Munkájához jő erőt, egészséget és sok sikert kívánok!

Tájékoztatásul elmondja, hogy megalakultak a frakciók:
Magyar Szocialista Párt Frakciója

Frakcióvezető: Bán Imre
Frakcióvezető helyettes: Fedrid Gábor és dr. Kispál Tibor
Frakció tagok: Devosa Gábor, Gerely József, prof. Dr. Hahn György, Hunvald György

Ripp Ágnes, Solymári Gabriella
Szabad Demokraták Szövetsége Frakciója

Frakcióvezető: Gál György
Frakcióvezető helyettes: Ágnes György
Frakció tagok: Kardos Péter, Koromzay Annamária, Molnár István

KDNP- Erzsébetvárosért Frakció
Frakcióvezető: Puskás Attila Sándor
Frakció tagok: dr. Albert István, Gerenday Ágnes, dr. Kecskés Gusztáv, Parnó Román,

Vajda Gábor
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3.) Napirendi pont:
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztők: Bán Imre MSZP és Gál György-SZDSZ frakcióvezetők

Fedrid Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztők nem kívánnak szóbeli előterjesztést tenni.

A határozatok meghozatalához a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében
minősített többség szükséges

A határozati javaslat két pontból áll, melyekről külön-külön kell szavazni.

Ismerteti a határozati javaslat első pontját.

A Képviselő-testület Hunvald György polgármester alapilletményét 2006. október 1-től havi
571.200.- forintban állapítja meg.

Megállapítja, hogy hozzászólás nincs.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 25-en szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

478/2006. (X.14.) számú határozat:
- A Polgármester illetményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hunvald György polgármester alapilletményét 2006. október 1-től
havi 571.200.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Ismerteti a határozati javaslat második pontját.

A Képviselő-testület Hunvald György polgármester havi költségátalányát 2006. október 1-től
illetménye 30%-ban, azaz 171.360.- forintban állapítja meg.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 25-en szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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479/2006. (X.14.) számú határozat:
- A Polgármester költségtérítésének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hunvald György polgármester havi költségátalányát 2006. október
1-től illetménye 30%-ban, azaz 171.360.- forintban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

4.) Napirendi pont:
Javaslat az alpolgármesterek számának és illetményének meghatározása, szavazatszámláló
bizottság megválasztása, az alpolgármesterek megválasztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Hunvald György
Az alpolgármesterek számára hasonlóan az előző ciklushoz 3 főre tesz javaslatot.
A nevek: Koromzay Annamária, Gergely József és Devosa Gábor

Fedrid Gábor
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 24-en szavaztak, a szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

480/2006. (X.14.) számú határozat:
- Alpolgármesterek számának meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a megválasztandó alpolgármesterek számát három főben határozza
meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Ezek után az alpolgármesterek illetményének megállapításáról kell szavazniuk.

A Képviselő-testület a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek illetményét 2006. október
14-től havi 546.000.- Ft-ban állapítja meg.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 22-en szavaztak, a szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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481/2006. (X.14.) számú határozat:
- A főállású alpolgármesterek illetményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek alapilletményét 2006.
október 14-től havi 546.000.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díját havi 272.500.-
forintban állapítja meg.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 24-en szavaztak, a szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

482/2006. (X.14.) számú határozat:
- A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi
272.500.- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
A Képviselő-testület a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek havi költségátalányát 2006.
október 14-től illetménye 20%-ban azaz 109.200.- Ft-ban állapítja meg.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy 23-an szavaztak, a szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

483/2006. (X.14.) számú határozat:
- A főállású alpolgármesterek költségtérítésének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a főállásban foglalkoztatott alpolgármesterek havi költségátalányát
2006. október 14-től illetménye 20%-ban, azaz 109.200.- forintban állapítja
meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal
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Fedrid Gábor
A Képviselő-testület a társadalmi alpolgármester havi költségátalányát 2006. október 14-től
illetménye 20%-ban azaz 54.500.- Ft-ban állapítja meg.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy 25-en szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

484/2006. (X.14.) számú határozat:
- A társadalmi alpolgármester költségtérítésének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a társadalmi alpolgármester havi költségátalányát 2006. október 14-
től illetménye 20%-ban, azaz 54.500.- forintban állapítja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Ezek után rátérnek az alpolgármesterek választására, amely titkos szavazással zajlik, aminek a
lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottság megválasztása.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 26. §-a értelmében a titkos szavazás lebonyolítására a
Képviselő-testület minősített többségű szavazatával tagjaiból 3 fős (egy elnök és két
bizottsági tag) szavazatszámláló bizottságot hoz létre.

Kérdezi, hogy a bizottság tagjaira a frakcióvezetők tesznek-e javaslatot, vagy elfogadják-e
saját javaslatát.
A saját javaslata szerint a frakcióvezetők lennének a bizottság tagjai.

A bizottság elnökéül: Puskás Attila Sándort
A bizottság tagjaiul: Gál Györgyöt és Bán Imre képviselőket javasolja.

A egyenként kell szavazniuk a szavazatszámláló bizottság elnöke és tagjai megválasztásáról,
melynek elfogadásához minősített többségű szavazás szükséges.

Szavazásra teszi fel Puskás Attila Sándor személyét a Szavazatszámláló Bizottság elnökének.
Megállapítja, hogy 25-en szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

485/2006. (X.14.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló
Bizottság elnökéül Puskás Attila Sándort választja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
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Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Szavazásra teszi fel Gál György személyét a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.
Megállapítja, hogy 26-an szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 1 tartózkodás.

486/2006. (X.14.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló
Bizottság tagjául Gál Györgyöt választja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Szavazásra teszi fel Bán Imre személyét a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.
Megállapítja, hogy 26-an szavaztak, a szavazás eredménye 25 igen 0 nem 1 tartózkodás.

487/2006. (X.14.) számú határozat:
- Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló
Bizottság tagjául Gerenday Ágnest választja meg.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
Szünetet rendel el, felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ossza ki a szavazás
lebonyolításához szükséges anyagokat.

Puskás Attila Sándor
A szavazás helye az ülésterem mellett lévő 103-as szoba.
A szavazás szavazólappal történik.
A Bizottság tagjai átadják a képviselőknek a szavazólapokat az alpolgármesterekre
vonatkozóan.
A szavazólap átvételét a képviselők aláírásukkal igazolják.
Minden jelöltre külön szavazólap készült, minden képviselő mind a három szavazólapból egy-
egy példányt és egy borítékot kap.
Kéri, hogy a szavazólapokat kitöltés után a borítékba majd az urnába helyezni
szíveskedjenek.
Jelöltre szavazni a szavazólapon a „körben” elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet.

Felkéri képviselőtársait, hogy fáradjanak át egyenként a 103-as szobába, és adják le
szavazatukat.
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s z ü n e t
Fedrid Gábor
Folytatják a munkát, szünet után megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a szünetben eljuttattak hozzá egy bejelentést, a Fidesz MPSZ
Frakció megalakulásáról.
A Frakció vezetője: dr. Deutsch-Für Tamás
Frakcióvezető helyettese: Lendvai Béla
Frakció tagok: Berki Béla, Vattamány Zsolt.

Megkéri a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

Puskás Attila Sándor
Ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A szavazáson megjelent 26 fő.

Gergely József személyére a leadott szavazatok száma 26 darab, érvényes szavazólap 24

érvénytelen szavazólap 2 darab volt, a szavazati arány 22 igen 2 nem.

Devosa Gábor személyére a leadott szavazatok száma 26 darab, érvényes szavazólap 25

érvénytelen szavazólap 1 darab volt, a szavazati arány 23 igen 2 nem.

Koromzay Annamária személyére a leadott szavazatok száma 26 darab, érvényes szavazólap
26 volt, szavazati arány 25 igen 1 nem.

Ezúton gratulál a három megválasztott alpolgármesternek, jó munkát kíván nekik.

Fedrid Gábor
A titkos szavazás eredményeként ismerteti a határozatokat.

488/2006. (X.14.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2006. október 14. napjával Gergely Józsefet főállású
alpolgármesterré választja meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

489/2006. (X.14.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2006. október 14. napjával Devosa Gábort főállású
alpolgármesterré választja meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal

490/2006. (X.14.) számú határozat:
- Alpolgármester megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2006. október 14. napjával Koromzay Annamáriát társadalmi
megbízatású alpolgármesterré választja meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Fedrid Gábor
„Gratulálok az alpolgármestereknek a megválasztásukhoz, jó munkát és jó egészséget
kívánok.”

Az ülés vezetését átadja Hunvald György polgármester úrnak.

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai ülés nyilvános részének végéhez értek.
Szünet után zárt ülés keretében folytatják a munkát - Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének bizottságairól, a bizottsági tagok valamint a tanácsnokok
megválasztásáról fognak dönteni – szünetet rendel el.

A Képviselő-testület alakuló nyilvános ülését 2006. október 14-én 10 óra 10 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirend:

Bizottságok és tanácsnokok számának megállapítása, a bizottsági elnökök és tagok,
tanácsnokok megválasztása

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 491-től - 569-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


