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Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 591 /2017 . (X. 3.) számú határozatával 2017. október 4. napjával
alpolgármesterré választotta Victorné dr. Kovács Juditot .
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban :
Mötv.) 74. § (1) bekezdése az alpolgármester feladataként a polgármester helyettesítését,
munkájának segítését írja elő . Ennek megfelelően az alpolgármester törvényben
meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel nem rendelkezik , hanem a polgármester által
meghatározottak szerint közreműködik a polgármesteri feladat- és hatáskörök
gyakorlásában, valamint ellátja a polgármester helyettesítését.
Ebből következően a
polgármester és alpolgármeste re között bizalmi viszonynak kell fennállnia , ami az
alpclgármester megválasztásának és visszahívásának szabályozásában is megmutatkozik.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az alpolgármestert a polgármester
javaslatára választja meg, és a megbízatás visszavonásáról is csak a polgármester
javaslatára dönthet [Mötv. 76. § d) pont].
Tájékoztatom a tisztelt Képvise lő-testületet , hogy Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester
utóbbi hónapokban tanúsított magatartása miatt a közös munka alapfeltételét jelentő bizalmi
viszony megszűnt.
Elfogadható, sőt demokratikus működési viszonyok között természetesnek te kinthető , ha az
önkormányzat t isztségviselő i között egyes köz- és szakmapolitikai kérdésekben viták és
véleményeltérések vannak . Ezért az egyes előterjesztések kidolgozásának és
egyeztetésének folyamata , valamint a vezető értekezletek rendje biztosítja a szükséges viták
lefolytatásának , és az azokat lezáró döntések meghozatalának feltételeit. Ezek a döntések
kifelé
(az önkormányzat szervei , intézményei, valamint a lakosság számára), mint
polgármesteri vagy mint a polgármester nevében meghozott döntések jelennek meg, amiket
az alpolgármesterek, mint a polgármester seg ítői és helyettesei kötelesek a legjobb tudás uk
szerint képviselni. Ezzel szemben Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester az elmúlt
hónapokban a képviselő-testület ülésein számos alkalommal fogalmazott meg a
polgármesteri döntésekkel és a polgármesteri feladatok ellátásával összefüggő előzmény
nélküli kritikát, és több esetben szavazatával sem támogatta a polgármesteri
előterjesztéseket.

E tekintetben különösen kirívó volt Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló e lőterjesztés előkészítése során és annak
képviselő-testü leti vitájában tanúsított destruktív magatartása. A költségvetési rendelet
megalkotása az Önkormányzat gazdasági önállóságának , a lakosságnak nyújtott
közszolgáltatások fenntartásának és fejlesztésének alapvető feltéte le. A költségvetési
rendelet tervezetét a jogszabályoknak és a szokásoknak megfe le l ően dr. Lamperth Mónika
jegyző az önkormányzat t i sztségv i selőinek köztük Victorné dr. Kovács Judit
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alpolgármesternek -, az önkormányzat költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak
bevonásával, egy többlépcsős , összetett egyeztetés során készítette elő . Sem ezeken az
egyeztetéseken, sem a későbbi bizottsági vitákban Victorné dr. Kovács Judit érdemi kritikát a
tervezettel összefüggésben nem fogalmazott meg, ahhoz módosítást nem javasolt. Ezt az
egyeztetésekről és a bizottsági ülésekről készített jegyzőkönyvek is igazolják. A benyújtott
költségvetést bemutató sajtótájékoztatót 2019. február 25-én együtt tartottuk meg a
Polgármesteri Hivatal épületében. Mindezen előzmények után döbbenten szembesültem
azzal, hogy a Képviselő-testület ülésén Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester a
költségvetési rendelet elfogadása ellen érvelt, és tartózkodó szavazatával megakadályozta
annak elfogadását. Holott az alpolgármesternek a Mötv. hivatkozott 74. § (1) bekezdéséből
következő törvényes kötelessége lett volna, hogy munkám segítéseként a készülő
költségvetéssel kapcsolatos aggálya it a költségvetés előkészítése során jelezze, a tervezet
általa hibásnak vélt vagy bárm ilyen okból elfogadhatatlannak ítélt pontjai tekintetében
módosításokat javasoljon. A Képvise lő-testület február 26-ai ülésén nyilvánvalóvá vált , hogy
e törvényi kötelezettségét Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester tudatosan megszegte. A
költségvetési rendelet jelentőségére , illetve elutasításának rendkívül súlyos, az
Önkormányzat gazdasági önállóságának megszűnésével fenyegető következményeire
tekintettel e szándékos kötelezettségszegés teljes bizalomvesztést okozott, am i a
polgá~mesteri vezetésben kizár bármilyen további együttműködést Victorné dr. Kovács
Judittal.
Figyelemmel arra, hogy a bizalomvesztés miatt Victorné dr. Kovács Judittal, mint
alpolgármesterrel nem kívánok együtt dolgozni, a Mötv. 76. § d) pontja alapján javaslom,
hogy a Képviselő-testület Victorné dr. Kovács Judit alpolgármesteri megbízatását vonja
vissza .

Budapest, 2019. március „1 .~ ."

Tisztelettel ,
Jt)JJ.....LL ~L\
Németh Angéla
polgármester
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Irodán ta lálható.

7. Meghívandók: Határozati javaslat:
A Képvise l ő-testü l et úgy dönt, hogy Victorné dr. Kovács Judit alpolgármesteri megbízását
201 9. március 19-ei hatál lyal visszavonja.
Határidő :
Felelős :

201 9. március 19.
polg ármester

Jogszabályi hivatkozások:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 76. § d) pont

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!
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