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Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 24-én 9 órakor a
Városháza Nagytermében megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Romanek Etelka polgármester, Bánhidy László alpolgármester
Dr. Alberti Péter képviselő
Erős Gábor képviselő
Meszes Balázs képviselő
Sasvári Viktor képviselő
Sztojka Lajos képviselő
Tóth Tamás Béla képviselő

Eck András képviselő
Juhász István József képviselő
Nyíri Attila képviselő
Stámusz Andrea képviselő
Tordainé Vida Katalin képviselő
Vigh László képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint
Jegyző: dr. Endre Szabolcs
Aljegyző: Tóth János
Jegyzőkönyvvezető: Gerendás Linda
Romanek Etelka polgármester: Megnyitotta a Képviselő-testület ülését. Köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő, ebből
jelen van 14 fő, a Képviselő-testület határozatképes.
Tisztelt vendégeink! Tisztelt Képviselő-testület! A mai ülésünk napirendjének elfogadása előtt,
számomra is nagyon kedves kötelezettségnek teszünk eleget. Éppen reggel gondolkodtam arról,
hogy Stipicz Árpád atyát hány éve ismerem? Amikor én Máltai önkéntesként adománygyűjtés
kapcsán mentem Önhöz, én 25 évre emlékeztem, de Árpád atya 30 évre. Így múlik az idő. Nagy
tisztelettel köszöntöm Stipicz Árpád atyát és Halmai Vilmos atyát. A Képviselő-testület 2018.
október 18-i zárt ülésén döntött arról, hogy kitüntetést adományoz Stipitz Árpád atya részére.
Felkérte Tordainé Vida Katalint, hogy ismertesse a Képviselő-testületi határozatot.
Tordainé Vida Katalin képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 757/2018. (X.18.) önkormányzati
határozatával a városi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet alapján az esztergomi
rászorulók és az őket ellátó intézmények megsegítése érdekében évtizedeken át végzett
önzetlen, áldozatos munkája elismeréseként Szabó Erna Díj – Esztergom Rászorulóinak
Megsegítéséért kitüntetést adományozott Stipitz Árpád atya részére. Árpád atya 1964. február
20-án született Esztergomban, 1982-ben érettségizett az esztergomi Ferences Gimnáziumban
Halmai Vilmos atya osztályában. Az ELTE Természettudományi Karán szerezte földrajz
szakos diplomáját. A Ferences Rendben 1986-ban tette le egyszerű fogadalmát, 1989-ben pedig
ünnepi fogadalmát. 1990. május 6-án szentelték pappá Esztergomban. 1991-2018-ig a Ferences
Gimnázium prefektusaként dolgozott, egy időben az igazgató helyettesi feladatokat is ellátta.
Az elmúlt 27 évben 8 osztálynak volt a prefektusa, kollégiumi nevelője. Árpád atya munkájának
alapvetően jellemzői a hivatás tudat, a gyermeki szakmaszeretet, alázat, következetesség,
igényesség, pontosság és a közösségért érzett felelősség. Tantárgyát megbízható igényességgel
tanította. Papi jelmondata, ami Szent Páltól való: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Ez
végig kíséri életét, mindennapjait. Empatikus képességein és szociális érzékenységének
köszönhetően, melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak mindig a tanulók és a rászoruló
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bajba jutott embertársai érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Márai Sándor szavai jellemzik
leginkább munkásságát. „Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még
oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz csupán a kitüntető érzést, hogy
megtetted.” Időt és energiát nem kímélve a tanításon kívül szabadidejében is a rászorulók
megsegítésén munkálkodott. Segélycsomagokat szállított Svájcból és Liechtensteinből. Az
esztergomi ferences szociális otthon számára nagyobb összegű támogatást szerzett az otthon
felújításához. Esztergomban a Vaszary Kolos Kórházat és Esztergom szociális intézményeit is
rendszeresen segítette adományaival. Böjte Csaba Ferences szerzetes erdélyi
gyermekotthonainak, legfőképpen a Székelyhídi otthonnak kiemelt támogatója. Rendszeresen
gyűjtéseket szervez, amit saját költségén szállít ki az árvaházakba. Ebbe a tevékenységébe
mindig bevonta osztályai tanulóit is, akik 50 órás közösségi szolgálat keretében segítettek a
bajbajutottakon. Az esztergomi Szent Lázár Lovagrend Alapítványának kuratóriumi elnöke. A
genfi és a Lousanne-i magyarok lelki pásztora. Hosszú évekig az esztergomi kórház kápolna
lelki pásztoraként is teljesített szolgálatot. Ötödik éve a jászberényi Terplán Zénó Ferences
Szakképző Iskola és Gimnázium lelki vezetője. Ebben az intézményben is lelki gyakorlatot tart
tanároknak és diákoknak egyaránt. Nyári szabadsága alatt sem tétlenkedik, a pihenésre szánt
ideje nagy részét is a gyermekek körében tölti. Kiváló szervezőképességét mutatja, hogy a
Ferences Gimnázium tanulóinak és Csaba atya árva gyerekeinek is rendszeren vitorlás
táborokat szervez a Balatonon. Célja egyrészt a szabadidő hasznos eltöltése, másrészt a tanulók
magyarság tudatának az erősítése. A kárpátaljai magyar testvéreink megsegítését, támogatását
is kitűzte célul maga elé. Feladatát kizárólagosan szolgálatnak tekinti, és ember társai ügyének
szenteli. Árpád atya kiemelkedő empatikus és önfeláldozó képességét, ember szeretetét és a
rászorulókon való önzetlen segítségét elismerve döntött úgy Esztergom Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy Stipitz Árpád atya részére Szabó Erna Díj –
Esztergom rászorulóinak megsegítéséért kitüntetést adományoz. Felkérem Árpád atyát, hogy
vegye át a kitüntetést Romanek Etelka Polgármester Asszonytól.
Stipitz Árpád atya átvette kitüntetését, és megköszönte az elismerést.
Romanek Etelka polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Akkor folytatnánk a mai testületi
ülésünket. Mielőtt a napirendi pontokra térnénk szeretném bejelenteni, hogy egy sürgős dolog
miatt nekem háromnegyed 11-kor el kell menni. Alpolgármester úr fogja az ülést vezetni. A
kiküldött meghívót a képviselők időben megkapták, az előterjesztéseket is. A meghívóban
szerepel a mai képviselő-testületi ülésünkön 26 napirendi pont, amihez sürgősséggel 10
napirendi pont került felvételre. Szeretném kérdezni, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban
van-e észrevétel, kíván-e valaki hozzászólni? Erős Gábor ügyrendben kér szót!
Erős Gábor képviselő: Köszönöm szépen a szót Polgármester Asszony! Levételre javaslom a
7-es, 15-ös,19-es napirendeket. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: A levételre javasolt napirendi pontok az Esztergom Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, amelynek az a
lényege, hogy egy Városfejlesztési Csoportot hoznánk létre, akik azokat a beruházásokat
segítenék, intéznék, amelyek akár a pályázatokhoz kapcsolódóan szükségesek. Többféle
variációt készítettünk, nem feltétlen létszám növekedéssel járna ez. Tehát 5 féle variáció van,
amiben van létszámbővítés, de így akkor az javaslat, hogy vegyük le napirendről. A másik
levételre javasolt kérdés az pedig egymással összefüggő két dolog, a Szent István Strandfürdő
alapító okiratának módosítása, a másik pedig az intézménnyel kapcsolatos. Azért lett volna
fontos ezt tárgyalni, mert bizonyos dolgokat kell tisztázni, hiszen jelzések vannak. Van egy
olyan állapot, amelyet kell, hogy a Képviselő-testület tárgyaljon, hiszen módosítani kell. Ha
3

nem tárgyalja a Képviselő-testület, az nem oldja meg a problémát. Úgyhogy én kérem Önöket,
hogy mérlegeljék ezeknek a napirendi pontoknak a tárgyalását. Az egyik napirendi pont, az
SzMSz az nyílt ülésen tárgyalandó, a másik két napirendi pont zárt ülés volt eleve. Tehát
nagyon jó lenne, ha tovább tudnánk lépni ennek a kérdéskörnek a tisztázásán, illetve
pontosabban az intézményé zárt ülés, az alapító okirat nyílt ülés. Jó lenne, hogyha a megoldás
érdekében haladnánk. Sasvári Viktor ügyrendi kérdést szeretne feltenni!
Bánhidy László alpolgármester kiment, a jelenlévő képviselők száma 13 főre csökkent.
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! Csakhogy a napirendek elfogadása után
kerül sor a tájékoztatásra a Csenkei útról? Ez volt a kérdésem igazából. Megkaptuk írásban, azt
köszönöm szépen! Ez egy technikai kérdés volt. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: További hozzászólás, kérdés van-e? Endre Szabolcs kíván
hozzászólni!
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt
Képviselő-testület! Az S-01-es napirendi ponttal kapcsolatban egy törvényességi jelzést tettem
Önök felé, miszerint elsődlegesen az lenne a kérésem, hogy ne vegyék napirendi pontra, hiszen
eljárási szabályt sértenének. Tekintettel arra, hogy az SzMSz-ben le van írva egyértelműen az
a szabály, hogy írásbeli előterjesztés esetén a Képviselő-testületi ülés időpontját megelőző 10.
napig kell a jegyzőhöz eljuttatni a képviselői előterjesztést. Ugye ez nem történt meg, nyilván
ilyenkor törvényességi szempontból nem is tudom ellenjegyezni, sőt törvényességi jelzéssel
éltem ezen előterjesztés tartalmával szemben is, amire nem kellene kitérni, hogyha elfogadnák
a 3 pont közül azt az első pontot, hogy fel se vegyék napirendi pontra, hiszen eljárás jogi
szempontból sem jogszerű az előterjesztés ily módon történő megküldése, tartalmilag pedig
külön aggályaim vannak, ezt leírtam részletesen. Nem szeretnék most ebbe belemenni. Az a
tiszteletteljes kérésem, hogy ne vegyék fel napirendi pontra. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! További kérdést nem látok. Mivel
szeretném, hogyha tárgyalnánk ezt a 3 napirendi pontot is, amelyet Erős Gábor képviselő
javasolt levételre, ezért először erről kérném, hogy szavazzunk, hogy levegyük-e? Ha valaki
úgy gondolja, hogy vegyük le, akkor igennel szavaz. Utána a Jegyző úr által említett S-01-ről
fogunk szavazni, és aztán a módosított napirendi pontokról.
Romanek Etelka polgármester szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Ügyrendi javaslat
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Erős Gábor képviselő ügyrendi
javaslatát és úgy dönt, hogy a 7., 15. és a 19. napirendi pont tervezeteket leveszi tárgyalásról.
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Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: azonnal
Romanek Etelka polgármester: Kérem, arról szavazzanak, hogy az S-01-et a törvényességi
észrevétel kapcsán tárgyal a testület, vagy nem. Ha tárgyal a testület, akkor kérem, hogy igennel
szavazzanak, ha azt mondják, hogy vegyük le, akkor nemmel. Egy kis türelmet kérünk,
lefagyott a gép. Nem tudjuk, hogy mikor lesz gép, tehát akkor mégis csak a kézfelemelést
fogom kérni. Aljegyző urat kérem, hogy segítsen számolni. Ha azt javasolják, hogy vegyük le
napirendről, akkor igennel szavazzanak, ha ne vegyük le, akkor nemmel.
Romanek Etelka polgármester szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 1 igen és 12 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Ügyrendi javaslat
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi tárgyalásról az S01. „Döntés a Strigonium Zrt. jegyzett, de be nem fizetett tőkéjével kapcsolatban” című
napirendi pontot.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: azonnal
Romanek Etelka polgármester: Aljegyző úr 12 nem szavazatot számlált, tehát egyértelmű,
hogy akkor a törvényességi javaslat ellenére tárgyalni fogja a testület. További észrevételt nem
látok a napirenddel kapcsolatban, tehát akkor kérem, hogy a napirenddel kapcsolatban ezekkel
a módosításokkal szavazzunk!
Romanek Etelka polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Napirendi pontok elfogadása
Napirend előtt:
Szabó Erna-díj „Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért” kitüntetés átadása
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1. Döntés az Esztergom, Dobogókői út - Petőfi utca - Terézia utca csomópontjának
kialakításáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak
szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
3. Költségvetési átcsoportosítások
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
4. Javaslat Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Meszes Balázs képviselő
5. Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző
6. Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző
7. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
8. Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény intézményvezetői pályázat
elbírálásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
9. Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
10. Döntés az óvodák 2019. évi nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
11. Az Aprófalva Bölcsőde 2019. évi nyári üzemeltetési szünetéről szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
12. A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal kötendő (házi segítségnyújtás
ellátása) feladatellátási szerződésről szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
13. A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
14. Esztergom-kertvárosban az egészségügyi feladatellátás biztosítása érdekében védőnői
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helyiség, és házi gyermekorvosi rendelő kialakításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
15. Döntés az Esztergom 17357 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.
szám alatt található ingatlanrész bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk
Alapítvány részére
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
16. Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
17. Pályázat benyújtása „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati kiírásra
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
18. Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található Nagyterem
és Kistárgyaló térítésmentes használatba adásáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
19. Döntés a Pilisszentlélek 40127 hrsz-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1.
sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
20. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével
(szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
21. Döntés az Esztergom 17084/A/1 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pór A. tér 1.
szám alatt található ingatlan bérbeadásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
22. Döntés az Esztergom 19516 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Einczinger
köz 10. szám alatt található, illetve az Esztergom 19465 helyrajzi számú, természetben
2500 Esztergom, Kaán út 2. szám alatt található ingatlanok cseréjével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
23. Az Esztergom-Kertváros Damjanich utca 303 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
24. Döntés az Esztergom, Berényi Zsigmond utca 4-1. és 4-2. számú ingatlan elővásárlási
jogával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
25. Döntés az Architect 2006 Kft. (jelenleg Sportguru Kft.) tartozásának elengedésével
kapcsolatban
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ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző
26. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint
a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző
27. Döntés a Strigonium Zrt. jegyzett, de be nem fizetett tőkéjével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke
28. Tájékoztatás az 2500 Esztergom, Simor János u. 41. szám (17471. hrsz.) alatti
telekingatlanon található Esztergom 17471/B és Esztergom 17471/C hrsz-ú
felépítmények és az Esztergom 16380/1/A/1 helyrajzi számú teremgarázs megnevezésű,
10513 m2 alapterületű, valamint a Esztergom 16380/1/A/2 helyrajzi számú, tároló
megnevezésű 44 m2 alapterületű ingatlanok értékesítésével kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
29. Tájékoztatás az ún. „Erzsébet Ház” elnevezésű ingatlanban található önkormányzati
tulajdonban lévő parkolóhelyek értékesítése, valamint a Gyémánt Projekt 2012. Kft
ajánlataival kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester
30. Döntés a Rátky és Társa Ügyvédi Irodával ügyvédi megbízási szerződés megkötéséről
az Alkotmánybíróság felé benyújtandó alkotmányjogi panasz ügyében
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
31. Az Esztergom 19378/1 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Simor János
utca 34. sz. alatti ingatlan egy része (ún. fekete út) tulajdonjogának megszerzése –
előszerződés megkötése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
32. Döntés Pusenyák Gábor és Pusenyákné Tavasz Tünde Valéria részére parkolóhely
biztosításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
33. Döntés a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00002; TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00003; TOP5.2.1-16-KO1-2017-00001;
TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00002
projektek
megvalósításával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester
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Tájékoztatók:
*

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

*

Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

*

Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzat 2018. 01-12 havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

*

Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 23. § szerinti
forrásfelhasználásról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

*

Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzésekről
Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

*

Tájékoztató Esztergom, Csenkey út építéséről
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

*

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kérdések
megvizsgálására és problémák kezelésére irányuló Eseti Bizottság 2019. január 18-i ülésén
hozott 2/2019.(I.18.) EBH határozata alapján
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
azonnal

1. napirendi pont
Döntés az Esztergom, Dobogókői út – Petfői utca – Terézia utca – Kálvária út
csomópontjának kialakításáról
Bánhidy László alpolgármester visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 főre
emelkedett.
Romanek Etelka polgármester: Rátérünk az első napirendi pontunkra. Köszöntöm Magyar
Ákost újfent. Egy hónappal ezelőtt már találkoztunk egy nagyon izgalmas szimulációs
bemutató alkalmával. Esztergom Város Önkormányzata számára nagyon-nagyon fontos
megoldandó kérdés a Rozália kápolna közelében levő Terézia út-Dobogókői út rendezése,
hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy bizonyos napszakokban igen nehézkes itt a közlekedés.
Azt ugye tudjuk mindannyian, hogy ez a Magyar Közút Nonprofit útja. Szeretném kérdezni,
hogy van valami probléma? Az első napirendi pontnál tartunk. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
legyenek kedvesek mégis megnyomni a gombot, amikor beszélnek, mert a mikrofon ugyan
működik, csak a kijelzőn nem láthatjuk, viszont, ha nem nyomják meg a gombot, nem lesz
hang. Javaslom, hogy folytassuk az első napirendi pontot, különös tekintettel a vendégünkre.
Ott hagytam abba, hogy Esztergom Város Önkormányzata számára nagyon fontos, hogy ez a
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problémakör megoldott legyen. Ugyanakkor ez az út, nem önkormányzati út. Ez a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő útszakasz. Mi több alkalommal írtunk a Közútnak
levelet, kértük ebben a csomópontban a körforgalom kialakítását. Minden alkalommal elutasító
választ kaptunk, egyelőre a Közút nem tervezi. Annak érdekében, hogy előre haladjunk az
Önkormányzat tervezésre felkérte Magyar Ákost, a De-Ma Kft. képviselőjét, és már hosszabb
ideje tart az egyeztetés. Több variáció is elkészült, amelyet a Magyar Közútnak minden esetben
el kellett küldeni, és akkor a Magyar Közút vagy támogatta, vagy nem támogatta. Leginkább
az utóbbi, tehát nem támogatta. Ezért került sor, körülbelül 1 hónappal ezelőtt, december 17-én
egy csomópont szimulációs vizsgálatra, ahol mindannyian láthattuk, hogy melyiknek milyen
előnye van, vagy hátránya, és így került sor a mostani előterjesztésre, amelyben a többféle
variáció közül – körforgalom, lámpás, piskóta – mi a piskóta javaslatot fogjuk támogatni. De
mindezek előtt megkérem Magyar Ákost, hogy röviden foglalja össze az eddigieket.
Magyar Ákos a De-Ma Projekt Kft.-től: Ismertette az előterjesztést.
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást! A Bizottság tárgyalta, tehát
szeretném kérni a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság álláspontját.
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Bizottság az „A”, tehát a piskóta formájú javaslatot. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Szeretném kérdezni, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e
kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs, akkor kérem, hogy az „A” határozati
javaslatról, azaz a piskóta körforgalmi csomópont támogatásáról döntsünk.
Romanek Etelka polgármester szavazásra tette fel az A határozati javaslatot.
A szavazáson 14 fő vett részt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az Esztergom, Dobogókői út – Petőfi utca – Terézia utca – Kálvária út
csomópontjának kialakításáról
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, Dobogókői
út – Petőfi utca – Terézia utca – Kálvária út csomópont továbbtervezésénél a „piskóta”
körforgalmú csomópontot támogatja.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
azonnal

Romanek Etelka polgármester: 14 igen szavazattal támogatjuk a piskóta alakú körforgalmat.
Nagyon szépen köszönöm Magyar Ákosnak a tájékoztatását, és a közreműködését. Mielőtt
rátérünk a következő napirendi pontra Sasvári Viktor ügyrendben kért szót.
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! Igazából kértem egy tájékoztatást Jegyző
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úrtól a Csenkei út felújításáról, vagy elkészítéséről, és szeretném, ha ezt a tájékoztatót most a
második napirendi pont előtt elmondaná a Jegyző úr. Jó? Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Meg fogom kérdezni Jegyző urat, hogy
most akkor mi a teendő, mert ugye a napirendek elfogadásáról szavaztunk, és így lehet-e? Én
nem látom akadályát, de be kell tartanunk a szabályokat, úgyhogy megadom a szót Jegyző
úrnak.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen! Ahogy a tájékoztatókat eddig is tettük, most is
úgy tettük, hogy kiosztottuk. Természetesen a tájékoztatók a napirendi pontok végén
szerepelnek. Ezeket mindig megkapják a tisztelt képviselők. Sasvári képviselő a bizottsági
ülésen kérte, hogy ez a tájékoztatás készüljön el, és küldjük meg minden képviselőnek. Ez
elkészült, kiosztásra került. Pacz Osztályvezető úr úgy gondolom, hogy részletesen leírta ezt.
Amennyiben Ön kéri tisztelt képviselő úr, Pacz úr ismertetni fogja, de a tájékoztatót azt mindig
kiosztjuk. Eddig sem volt gyakorlat, hogy felolvassuk a tájékoztatókat, mert azért kapják meg
Önök tisztelt képviselők, hogy minden információ a rendelkezésükre álljon. Egyébként az
SzMSz szerint ugye a napirendi pontok tárgyalását követően lehetne, amennyiben kérdés van a
tájékoztatással kapcsolatban erre rátérni. Most a napirendi pontokat kellene megtárgyalnunk
először, hiszen elég sok napirendi pontot tartalmaz az Önök által elfogadott napirendi pontokról
szóló határozat. 36 napirendi pontról tárgyalunk, illetve hármat levettek, tehát 33. Az SzMSzünk alapján ezen kérdések, tájékoztatások a napirendi pontok után következnek. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Én is nagyon szeretném, hogyha
haladnánk, mert minél több ideig szeretnék itt lenni, de nekem háromnegyed 11-kor muszáj
elmennem. Alberti Péter ügyrendben kért szót!
dr. Alberti Péter képviselő: Elnézést kérek, de én úgy értelmeztem, hogy Polgármester
Asszony nem ezt kérdezte a Jegyző úrtól. Azt kérdezte, hogy mit kell most tennünk, kell-e ezt
az ügyrendi javaslatot megszavaztatni. Számtalanszor előfordult már, hogy ügyrendi javaslatról
szavaztunk, úgyhogy a Jegyző úrnak az lett volna a gyors, rövid válasza, hogy ez egy ügyrendi
javaslat, külön kell róla szavazni. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Jegyző úr reagálna.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen Alberti képviselő úrnak, hogy megmondja mit
kellene tennem, vagy mit kellene reagálnom. Úgy gondolom, hogy szuverén jogom még talán
az, hogy ismertessem az SzMSz vonatkozó rendelkezéseit. Felolvasom Önnek, jó? Tehát az
SzMSz 18.§ (2) bekezdésében „A kérdések megtárgyalásához a nyilvános napirend végén nyílt
ülés keretében kerül sor. Az előzetesen írásban benyújtott kérdésre adott szóbeli válaszra 2 perc
áll rendelkezésre. A kérdésre 15 napon belül kell írásban válaszolni, amennyiben az ülésen erre
nincsen mód. Az írásbeli választ minden képviselő részére meg kell küldeni.” Gyakorlatilag ez
a tájékoztatás, amit kértek egy felmerülő kérdéssel volt kapcsolatos. Ezt mi kiosztottuk
Önöknek, ahogy szoktuk, ahogy eddig is megtettük. Kérem tisztelettel, hogy az Önök által
elfogadott önkormányzati SzMSz-t szíveskedjenek betartani, mert, hogy erre nem történt sor
egy napirendi pont kapcsán. Tisztelettel kérem, hogy Önök alkották meg ezt az önkormányzati
rendeletet, szíveskedjenek betartani. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Sasvári Viktor ügyrendben kér szót ismét!
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen! Igazából ennyi idő alatt meg is tudtuk volna
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tartani azt a tájékoztatót. Azért szerettem volna ezt most tárgyalni, hogy nagyon megnyugtatott
volna, ha a Polgármester Asszony ígéretet tesz arra, hogy ez meg is valósul szeptember 30-ig,
de erre nem fog sor kerülni. Természetesen, ha ez ennyire SzMSz-be ütközik, hogy nem lehet
egy tájékoztatót felolvasni most, akkor tárgyaljuk a végén. Köszönöm!
2. napirendi pont
Esztergom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Rátérünk a második napirendi pontunkra.
Megkérem a kolleganőt, hogy legyen kedves a prezentációhoz előkészülni. Nagyon fontos
kérdés Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről, és a költségvetés
szabályairól szóló rendelettervezetről való döntés. A Képviselő-testületnek volt egy olyan
szándéka, hogy még decemberben kerüljön beterjesztésre, lehetőség szerint elfogadásra. Ennek
megfelelően két alkalommal, a tavalyi évben egy alkalommal, az idei évben már
munkaértekezleten is tárgyaltuk a költségvetést. Tegnap volt a harmadik munkaértekezletünk,
és egy testületi ülésen is tárgyaltunk már erről decemberi rendes ülésünkön. A jogszabályok
szerint a rendeletet a jegyzői hivatal készíti el, a polgármester felelőssége, hogy testület elé
hozza. Ebben az anyagban, amelyet Önök már több alkalommal láttak, célunk az, hogy olyan
költségvetési tervezetet tárjunk Önök elé, amely megbízhatóan dokumentált bevételi alapokra
épül, takarékos gazdálkodást mutat be. Hiszen az elmúlt évben egy olyan jellegű folyamat
indult el, amelynek a kezelése mindenképpen indokolt idén is. Ezt a kezelést mi már tavaly
május, június végén jeleztük a Képviselő-testületnek. Az előző évi költségvetésünk túlfeszített
és kockázatos volt, és ennek van olyan következménye, amely az idei évi költségvetésünket is
befolyásolja. Idén sem támogat a Hivatal olyan rendelettervezet készítését, amely olyan
bevételekre épül, amely bizonytalan, vagy akár az Önkormányzat működését vagy a kötelező
feladatok ellátását veszélyeztetné. Ez a rendelettervezet, amely Önök előtt van a működést
biztosítja, biztosítja az intézmény finanszírozást. Biztosítja azoknak az elvonásoknak a
teljesítését, amely kötelező. Ezt úgy hívják, hogy szolidaritási hozzájárulás. Minimális
mértékben teszi lehetővé az önként vállalt feladatok ellátását. Természetesen, ha Sasvári Viktor
engem megszólított anélkül is elmondtam volna, hogy a megkezdett pályázatok befejezése
mindenképpen szándékunkban áll, és mindazoknak a beruházásoknak a befejezése, amelyek
jogos lakossági igényt elégítenek ki. Többek között a Csenkei út is jogos lakossági igényt elégít
ki. Ehhez szükséges bizonyos pénzügyi folyamatoknak a megtétele. El fogja mondani
kolleganőm, hogy melyek azok a kezelési módok, amelyekkel mindezeket tudjuk biztosítani,
ehhez viszont az Önök támogató és segítő közreműködése elengedhetetlen. Ezek után
megkérem kolleganőmet, hogy legyen kedves ismertesse Önökkel, és nagyon kérem
mindannyiukat, hogy megfelelő figyelemmel hallgassák, mert nagyon fontos dolgokat fog
Gabriella elmondani és hogyha nyomon követjük az általa elmondott előadásokat, akkor
pontosan fogjuk látni, hogy mi miért alakult így. Másrészt pedig nagyon zavaró az, hogyha
valaki beszél és közben mások nem figyelnek oda, de ezzel meg lehet előzni esetleg olyan
kérdések feltevését, amire Hidasi Gabriella előadása már előre választ ad. Kérlek Gabriella
akkor ismertesd!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen Hidasi Gabriella részletes tájékoztatását!
Arra szeretnélek megkérni, hogy légy szíves egy rövid tájékoztatást adj azzal kapcsolatban is,
hogy átmeneti likviditási problémák esetén milyen megoldás lehetséges. Erre más
önkormányzatoknál van-e példa? Milyen mértékben? A megkezdett beruházásokra – többek
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között a Csenkei híd, ami számomra is nagyon fontos, hiszen nagyon sok lakost érint, és nagyon
kérik, várják – milyen megoldási lehetősége van jelenleg az önkormányzatnak, és itt vannak-e
határidők. Ezek a határidők milyen következményekkel járnak?
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Az egyértelműen látszik az előirányzat
felhasználási terv táblából, hogy – az az előző évek bevételeire és kiadásaira épül – májust
követően nem lesznek saját forrásaink arra, hogy kifizessük a kötelezettségeinket. A
bevételeink nagyrészt márciusban, illetve szeptemberben és decemberben folynak be. Viszont
a kiadásaink nagyrésze az év folyamán egyenletesen oszlik el. Tehát például ahhoz, hogy a nyár
folyamán is tudjuk biztosítani az intézményfinanszírozást, illetve tudjuk fizetni a beérkező
számlákat, ahhoz már teljesen biztos, hogy folyószámla hitelkeretre lesz szükségünk. Ha a
bevételeink és a kiadásaink egyensúlyban maradnak, akkor ezt a folyószámla hitelkeretet
szeptember végével vissza fogjuk tudni fizetni. Ha nem találunk olyan bevételi forrásokat,
amivel meg tudjuk oldani az áthúzódó kötelezettségeinket, akkor felmerült a Pénzügyi Osztály
részéről egy olyan javaslat, hogy fejlesztésre – például a pályázati forrásokhoz kapcsolódó
önerő biztosítására – hitelt vegyünk fel. Ennek elég szigorú jogszabályi előírásai vannak.
Először is a költségvetési rendeletünkben fel kell tüntetnünk, mint finanszírozási bevételt.
Március 15-ig van az első határidő, addig kell adatot szolgáltatnunk a Kincstár rendszerén
keresztül, hogy mi adósságot keletkeztető ügyletet szeretnénk kötni. Ez még csak egy előzetes
adatszolgáltatás. Ezt követően november 10-ig áll rendelkezésre idő, hogy mi be is nyújtsuk
ezzel kapcsolatban a kérelmet szintén a Kincstár rendszerén keresztül. Ha a kérelmet pozitívan
bírálják el, akkor azt követően tudjuk a hitelszerződést megkötni. Majd ezt követően tudjuk
lehívni, amennyiben szükség van rá. Tehát ez az év végére vonatkozik nagy valószínűséggel,
amennyiben nem jönnek be azok a bevételek, amikre számítunk, akkor nagy valószínűséggel
év végén fog előállni az a helyzet, hogyha nem tudjuk visszafizetni ugye a folyószámla
hitelkeretet, hogy bizony igénybe kell vennünk ezt a hitel lehetőséget. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Van példa erre?
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Igen. Gyakorlatilag nagyon sok
önkormányzat költségvetési rendeletét átnéztük, ezt tegnap be is mutattuk a munkaértekezleten.
Teljesen véletlenszerűen budapesti, nagyvárosok, kisebb városok, Esztergomhoz hasonló
méretű városok, az ország minden pontját átnéztük és nagyon sok önkormányzat él ezzel a
lehetőséggel. Hogyha az önkormányzatnak év elején nincs meg a megfelelő pénzeszköz
állománya mindenképpen likviditási gondok merülnek fel, mert mindenhol ugyanaz a
probléma, hogy az adóbevételek rendszertelen időszakokban érkeznek be. Tavalyi évben a
nyitó egyenlegünk 3,4 milliárd forint volt, abból mindössze 667 millió volt pályázati
elkülönített számlákon. Tehát körülbelül 2,7 milliárd szabadon felhasználható egyenlegünk
volt. Ez az igen jelentős mennyiségű beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően év végére
ez úgy áll, hogy 2,4 milliárd volt a záró egyenlegünk és ebből 2 milliárd pályázati elkülönített
számlákon van, amihez nem nyúlhatunk hozzá, csak abban az esetben, ha ezekkel a
pályázatokkal kapcsolatos számlák beérkeznek. Tehát ezzel a 400 millióval kezdjük az évet.
Az ehhez befolyó bevételek biztosítják ezentúl a kiadásaink biztosítását. Egyértelműen látszik,
hogy most mivel sikerült áthidalni az év elejére várt likviditási problémát. Azzal, hogy a
Magyar Suzuki Zrt.-vel tárgyalásokat folytatott az Önkormányzat, és ők január elején elutalták
a márciusban esedékes iparűzési adót. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem plusz bevétel,
hanem igazából a bevételeinknek kicsit időbeni előre hozását jelentette. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy
ezt Gabriella elmondja, mert az az átmeneti megoldást jelentő lehetőség, amiről beszél a
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kolleganő, ez határidőkhöz kötött. Hogyha ezt március 16-ig az Önkormányzat nem jelzi, mint
adatszolgáltatás, akkor a későbbi lehetőségből kimarad. Ha áprilisban-májusban döntenénk
úgy, hogy szeretnénk, akkor már nem lehet, de az, hogy jelzi márciusig ezt az adatszolgáltatást,
az nem jelenti azt, hogy be is nyújtja, tehát igénybe veszi. Erre egy másik határidő van a
benyújtásra - november 10-ig -, amelynél még mindig dönthet úgy, hogy nem veszi igénybe.
Tehát ennek a lehetősége, mivel itt a határidő nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon fontos, ha
ezt, mint lehetőség mérlegeli, a költségvetésbe be kell építeni. Mielőtt a hozzászólásokat fogom
kérni, azért szeretném még egyszer elmondani Önöknek, amit tegnap már a munkaértekezleten
is elmondtunk. A prezentációban Gabi grafikonnal is meg számsorral, színes ábrákkal is
mutatta, hogy nagyon fontos információ, hogy rengeteg beruházás, felújítás történt az utóbbi
években növekvő mértékben. 2015-ben – az első évünkben – 1 milliárd felújítást, beruházást
tudtunk tervezni, hiszen akkor még elég sok olyan kötelezettségünk volt, ami nem engedte,
hogy több legyen. Ez már a második évben, azaz 2016-ban 1,7 milliárd forint volt. A harmadik
évben, 2017-ben 2,1 milliárd és a tavalyi évben pedig 3,3 milliárd. Ez több, mint háromszorosa
az első év vállalásainak. Nyilvánvaló, hogy ennek megjelenése nagyon-nagyon fontos a város
különböző területein. Ezek a beruházások megjelentek a különböző körzetekben nagyon-nagy
előre lépés, de ennek van következménye is. Ezek azok a bizonyos áthúzódó kötelezettségek,
amely a beruházás, felújítás szerződésállományából adódik, aminek az összköltsége jelenleg,
amivel szembesülnünk kell, dolgoznunk kell, az majdnem 1,7 milliárd forint. Ezek már aktuális
követelések lehetnek, nyilván az átütemezést Gabriella elmondta, de a teljes összeget nem is
tudtuk betervezni a költségvetésünkbe. Ezért mondhatjuk azt, hogy idén igen visszafogott a
tervezés, hiszen csak arra tudunk alapozni, ami biztos bevételt jelent. Természetesen, ha bármi
történik, akkor ezekre a visszafogott folyamatokra nem kerül sor, de egyelőre nem látjuk a
bevételi forrás növekedését. Ez mindenképpen nagyon fontos, hogy mindannyiunk számára
egyértelmű legyen, és nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk a szolidaritási alapot teljesíteni,
ami igen jelentős összeg, 583 millió forint. Ennyit kell fizetnünk a költségvetésünkből. Ezek
után szeretném megkérdezni, hogy két bizottság tárgyalta a költségvetést. Tárgyalta a Pénzügyi
Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság. Kérem a Bizottság álláspontját!
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 5 igennel és 2 tartózkodás mellett a „B”
határozati javaslatot fogadta el a Pénzügyi Bizottság, tehát az átmeneti gazdálkodást. Egy-két
szót azért szólnék. Azt gondolom, hogy ezzel a hitelfelvétellel riogattak már minket
novemberben, januárban. Akkor tettük azt a javaslatot, hogy az iparűzési adót kérjük be esetleg
a nagy iparűzési adót fizető cégektől. Azt gondolom, hogy nem csak a hitelfelvétel az
alternatíva. Tegnapi munkaértekezleten is elmondtam, hogy szerintem egy feszesebb
gazdálkodással, a dologi kiadások csökkentésével, a beruházások átcsoportosításával, illetve a
bevételek növelésével – gondolok itt az ipari telkek eladására – elkerülhető a hitel felvétel.
Kicsit Polgármester Asszony szavaiból azt éreztem, hogyha nem lesz hitel felvétel nem lesz
Csenkei út. Lehet, hogy csak rosszul éreztem, akkor elnézést kérek! Bízom benne, hogy egy
feszes gazdálkodással nem úszik el az a 150 millió, ami már 3 éve arra vár, hogy fel legyen
használva. Az a baj, hogy úgy gondolom helyi képviselőként mindent elkövettem ezért, de nem
tudok ennél többet tenni. Ott a pénz, 3 évig tologatták csak, és most meg az van, hogyha nem
veszünk fel hitelt, lehet, hogy nem lesz meg a Csenkei hídi út, és elúszik az a 150 millió. Ezt
nagyon nehezen tudom elfogadni képviselőként. Visszafordulva a hitel felvételhez én mindig
azt mondom, hogy egy feszesebb gazdálkodással megoldható lenne. Látom itt, hogy elkészült,
amit kértünk a beruházásokról, de az elég szomorú, hogy azt mondják, hogy egy rossz térképről
össze-vissza rakták a körzeteket. Most kaptunk egy tájékoztatást, de össze-vissza vannak a
körzetek. Így kell dolgoznia a képviselőnek. Véleményem szerint így elég nehéz bármiben
döntést hozni. Biztos, hogy kicsit szűkebben és átgondoltabban kell gazdálkodni, mint az elmúlt
években. Azt gondolom, hogy a hitelfelvétel áthidalható egy feszesebb gazdálkodással. Lesz
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még egy közös felvetésünk, majd Alberti Péter fogja ismertetni. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Mielőtt átadom Alberti Péternek a szót,
mindenképpen megkérem Gabriellát, hogy reagáljon a Sasvári Viktor által elmondottakra.
Egész pontosan emlékszem, hogy amit a Viktor idézett, azt én nem mondtam, de nem az első
alkalom, hogy Viktor másképp emlékszik bizonyos dologra – például, amikor beteg voltam és
kórházban voltam, akkor ő szerinte én itt voltam a testületi ülésen is. Ezt a kijelentést, ezt a
mondatot én nem mondtam. Azzal kapcsolatban Gabriella légy szíves reagálj, hogy azt fejezte
ki képviselő úr, hogy riogatta a Hivatal a képviselőket ezzel a dologgal. Ez nem riogatás. A
Képviselő-testület márciusban döntött arról, hogy minden hónapban a pénzügyi helyzetről
kérnek tájékoztatás. Ezt márciusban -azt hiszem elsején volt testületi ülés – egy határozattal is
megerősítették. Ezután minden rendes testületi ülésre a Pénzügyi Osztály elkészítette a
pénzügyi helyzetről szóló aktuális információt. Gabriella azért nézek rád, mert ezt ti
készítettétek el, és májusban jeleztétek első ízben, hogy likviditási nehézségek vannak. Azért
nem többes számban beszélünk, mert én akkor már betegállományban voltam, és ezért én nem
voltam itt ezeken a testületi üléseken. A Hivatal időben jelezte, és akkor már jelezte azt is, hogy
milyen megoldási lehetőségek vannak. Tehát ez egy jelzés. Ha a szakemberek nem jelzik, akkor
Önök joggal sérelmezik, hogy miért nem jelzik a problémát és a megoldást. Jelezték. Úgy telt
el az egész év, hogy minden hónapban jelezték, és egyre inkább jelezték. Ha Önök átnézték
minden bizonnyal az egy tizenkettes pénzügyi beszámolót itt már azokat a folyamatokat is
jelezték az én kollégáim, amik a 2019-es költségvetésre is hatással vannak. Ezt mindenképpen
fontos így a nagy nyilvánosság előtt is elmondani, és akkor megkérnélek téged, hogy a Sasvári
Viktor által elmondottakra reagálj. Köszönöm!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Köszönöm! Valóban nyáron jeleztük, hogy
likviditási problémáink lesznek, és erre le is tettünk javaslatokat, hogy ezeket hogyan lehetne
kezelni. A Hivatal meg is tette azokat az intézkedéseket, amiket leírtunk, legalább is részben –
például több, mint 500 millió forintos beruházást toltunk át erre az évre. Gyakorlatilag olyan
beruházásokról van szó, amelyeket már el kellett volna kezdeni a tavalyi évben, de nem kezdtük
el, így fizetőképesek maradtunk év végéig. Viszont ez a probléma most bukkan elő, ezeket az
áttologatott kötelezettségeket meg kell valósítanunk. Azt az információt kaptuk, hogy például
a Kossuth 38/B már elkezdődött, bár annak a 60%-a úgymond tovább tolható, így annak a
kifizetése 2020-ban várható. Abból az áthúzódó kötelezettség állományból - amiről itt szó volt,
az a közel 1,7 milliárd forint – körülbelül 300 milliót sikerült tovább ütemeznünk. A
buszvárókból is van még körülbelül 90 millió forint, ami nincs megrendelve. Továbbra is meg
kell néznünk, hogy mit lehetne esetleg tovább ütemezni. A Strabag keretszerződésben még
mindig van a régiből 130 millió forint. A Városüzemeltetési Osztály nem látja lehetőségét, hogy
ezt tovább tologassuk, de mindenesetre ez is megfontolásra érdemes. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Alberti Péter kért szót!
dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen! Frakcióvezető úrral, Sasvári elnök úrral
tettünk egy közös módosító javaslatot, illetve kettőt is. Az egyik az átmeneti költségvetési
rendelet 2.§ (2) bekezdését érintené, amely kiegészülne javaslatunk szerint az alábbi
tagmondattal: „A hivatali és az önkormányzati dolgozók részére jutalom a jogszabály alapján
kötelezően előírtakon felül nem tervezhető és nem fizethető”. Tehát ezzel egészülne ki az
átmeneti költségvetés. A másik pedig a 2019. évi költségvetés rendelethez készülne, 3
határozati javaslatunk van. Egyes határozat: „Legkésőbb a 2019. évi költségvetésről és a
költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig Kincstári rendszer
kerüljön bevezetésre az intézmények finanszírozására”. Kettes „A 2019-es költségvetésbe a
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hivatali és az önkormányzati dolgozók részére jutalom a jogszabály alapján kötelezően
előírtakon felül nem tervezhető és nem fizethető”. Hármas „A költségvetési rendelet tárgyalását
megelőző PETB ülésig kerüljön kidolgozásra javaslat a Polgármesteri Hivatal kiadásainak
csökkentésére”. Még annyit indoklásként, hogy hallgattuk most a Hivatal előterjesztése szerint
komoly pénzszűke keletkezett. Úgy gondoljuk, hogy akkor a Hivatalon is spórolni kell, nem
csak a beruházásokon. Természetesen, mint minden módosítható, a költségvetési rendelet is.
Amint jobb lesz a pénzügyi helyzet, akkor a jutalmak is folyósíthatók, módosíthatjuk majd a
költségvetési rendeletet. De addig így gondolnánk, hogy ez így helyes. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Itt a takarékossági intézkedéssel
kapcsolatban szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy éppen tegnap beszéltünk arról
Jegyző úrral, hogy ezt ki kell munkálni, minden irodától bekérjük a javaslatokat. Ezzel
tökéletesen egyetértek. Azt még kérném, hogy az átmeneti rendelkezéseknél a 2.§-t említette
Alberti Péter, hogy ezt plusz bekezdésként írnánk be? Köszönöm szépen! míg Jegyző úr
olvassa, megadnám a szót Nyíri Attilának!
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót Polgármester Asszony! Bevallom őszintén,
hogy picit nehéz helyzetben érzem magam, mert rendre úgy érzem a tegnapi nap után is, meg a
mai hozzászólásokból is, hogy mi gazdasági döntéseket várunk, és rendre pénzügyi válaszokat
hallunk. Tehát mintha a kettő úgy elmenne egymás mellett, mintha nem igazán akarnánk érteni
egymást. Számomra az derült ki az egész költségvetésből, hogy mindenképpen hitel felvételhez
szeretnének folyamodni valakik. Nyilván ezt meg lehet indokolni részben is meg egészben is.
Én azt gondolom, mint ellenzéki képviselő, hogy nagyon örülnék, ha minél több hitelt vennének
fel Önök, hiszen elég jó eséllyel tudnánk egy választásba így belemenni. Viszont, mint
Esztergom Város érdekét figyelő képviselő azt gondolom, hogy ezt nem szabad Önöknek
megtenni. Óva intem ezt a testületet, hogy ilyenbe belemenjen. Már csak azért is, mert
októberben van egy választás, a visszafizetés az december, ami vagy megtörténik vagy nem.
Attól tartok, hogy nem történne meg. Megnézve egy folyamatábrát azt gondolom, hogy vannak
olyan időszakok, amikor mínuszba menne át a költségvetés, ami kvázi nem mínusz azt
gondolom csak likviditási idő van, ami szerintem szépen kisimítható, hiszen látszik, hogy a
képviselőknek azért időnként van ötletük ebben. Egyetértve előbb Alberti képviselő úr
módosításaival, egyben nem tetszik ez a módosítás. Az, hogy a képviselőknek kellett ezt
megírni. Én a Városházától vártam volna ezeket a módosításokat. Visszatérve, mondjuk örülök
neki, hogy a 2019-es költségvetésben az alábbiak elhangzottak, hogy megbízható
dokumentumokra épül, ugyanis eddig nem erre épült. Tehát eddig 3 milliárdot beterveztünk
úgy, hogy igazából nem volt rá fedezet, és nyilván ebből a 3 milliárdból, mivel nincs meg a
megfelelő gazdasági háttér a pénzügy csak ment az események után, és egyszer csak szét tette
a kezét és azt mondta, hogy elfogyott a pénzünk. Ez úgy működik, hogy az ígérvényre a
költségvetés alapján a képviselők benyújtották a kérvényeiket, nagy lendülettel mindenki
mindent beletett, hiszen erre bíztatta a vezetés a képviselőket, és innentől kezdve mindenkinek
az igényét elkezdték végrehajtani, és egyszer csak a pénzügy szólt, hogy elfogyott a pénz. Ez
nem gazdasági szemléletű irányítás, illetve maga a költségvetés sem egy gazdasági szemléletű.
Levételre került a napirendek közül az SzMSz, amiben többek között társosztályok és új
osztályok létrehozásáról lenne szó. Én egyetértenék egy új létrehozásával, de csak akkor, ha
egy gazdasági vezetés jönne létre. Nekem nem nagyon tetszett, amikor Alpolgármester úr
főállású alpolgármester lett, mert jobban szerettem volna, ha mondjuk egy gazdasági
gondolkozású alpolgármester lenne ebben a városban, aki ezeket mondjuk összefésülné.
Látszik az, hogy a Pénzügyi Osztály pénzügyi szemléletből próbálja a költségvetést
megcsinálni és a gazdasági rész az valahogy nem akar igazodni hozzá. Én mondjuk tegnap a
munkaértekezleten elvártam volna, hogy bent legyenek az osztályok vezetői, akik ebben a
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költségvetésben részt vesznek, mint tevékeny felek. Azt gondolom a hitelfelvétel
kiküszöbölhető. Látjuk, hogy tavaly volt az az ötlet, hogy próbáljuk meg a Suzukinál az
iparűzési adó korábbi beszedését, ami szerencsésen meg is történt. Szerintem az idő
intervallumokat be lehetne hozni. Azért lenne jó egy gazdasági szakértés a városházán, amit
hiányolok, mert akkor lehet, hogy olyanra is választ kapnánk, hogy a legnagyobb adó fizetőink
az ipari parkban vannak. De hát az ipari parknak se gazdája, senkije nincsen csak úgy van
magában, és megpróbáljuk elkótyavetyélni az ingatlanjainkat, amit helytelennek tartok. Ha
lenne egy gazdája az ipari parknak, akkor normálisan ki tudnánk alakítani a telkeket, az
igényeket fel lehetne mérni és ezekből lehetne segíteni a vállalkozóknak, hogy minél több
iparűzési adót fizethessenek be, hisz látszik, hogy egyre kevesebbet tudnak ők is befizetni
valamilyen oknál fogva. Itt vannak a vállalataink. A Strigonium amiről, ha jól tudom szívesen
venne telket akár az ipari parkban, de ez idáig nem sikerült előterjesztést készíteni erről.
Szeretném, ha úgy tűnik, hogy átmeneti gazdálkodást fognak elfogadni a képviselők, akkor
legközelebb, ha tárgyaljuk a költségvetést lenne valami ilyesmi, hogy ezeknek a
figyelembevételével, mint meghatározó szereplői ennek a szegmensnek ők is szóba kerülnének.
Tegnap a munkaértekezleten is elmondtam, hogy szerintem egy ésszerű gazdálkodás kéne és
egy több évre kiható gazdálkodás. Látjuk, hogy most toljuk magunk előtt a lehetőségeinket
mondjuk 2020-ig, amire már ki tudja ki lesz itt közülünk. Innentől azt gondolom, hogy
örökséget átadni valakinek így, egy picit felelőtlenség. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Fogom kérni Hidasi Gabriellát, hogy az
elmondottakhoz mondja el a véleményét, de azért én is szeretném elmondani Nyíri Attilának,
hogy nagyjából elmondtam, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek idáig vezettek. Igaz nem
olyan hangerővel, mint Nyíri Attila, de még egyszer elmondom azért. Háromszor annyi
beruházás történt a tavalyi évben, mint azt megelőzően. Ha az örökségről beszélünk, Ön
említette fel én nem mentem egészen odáig, igen súlyos örökséget kapott ez a Képviselőtestület. Önön kívül egyikünk sem volt annak a Képviselő-testületnek a tagja. Itt nem csak
azokról a perekről beszélek, amelyekről mindannyian tudnak, hanem azokról a fizetni valókról,
amelyek nagy meglepetésünkre napról-napra érkeztek. Hétről-hétre sok-sok milliárdnyi
kifizetni való volt, ami természetesen nem járdákban és épülethomlokzatokban jelent meg,
hanem ítéletekben, végzésekben, kamatokban és mindenféle eljárási díjakban. Ennek ellenére
az első évben 1 milliárdnyi beruházást tudtunk felmutatni, ami a legutóbbi évben – 2018-ban –
3,3 milliárd forint volt. Ez óriási dolog, ahhoz képest, hogy még mindig bukkannak fel fizetni
valók, meg számlák, meg perek meg fizetési meghagyások. Szeretném emlékeztetni Nyíri
Attilát – nyilván emlékszik rá, csak most nem mondta -, hogy a Hivatal által beterjesztett tavalyi
költségvetés durván 17 milliárd volt. Önök többször visszadobták és minden alkalommal plusz
igényeket jeleztek. Volt olyan testületi ülés, hogy az ülés előtt közel 1 milliárdos igény, és a
végén lett belőle egy közel 20 milliárdos költségvetés. Én erre akkor azt mondtam, hogy ez
túlfeszített és kockázatos. Ez volt március elsején, ha jól emlékszem, és aztán májusra kiderült,
hogy tényleg az. Azóta görgetjük ezt a problémát magunk előtt, és szeretném biztosítani Nyíri
Attilát, mert itt írta, hogy nincs gazdasági szakértő. Minden kollégám megfelelő végzettséggel,
szakmai ismerettel, diplomával rendelkezik. A legjobb tudásuk szerint a legjobb lelkiismeretük
szerint dolgoznak nagyon-nagyon sokat, hogy ezt a költségvetést összeállították Nyíri Attila
Ön ésszerű gazdálkodást követel, ez most pont az. Ez a visszafogott tervezés az ésszerű
gazdálkodás. Légy szíves Gabriella te is reagálj!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Valamelyik őszi havi tájékoztatóban, amit
kiküldtünk, végeztünk egy visszatekintést, hogy hogyan alakultak az elmúlt években az
Önkormányzat működési bevételei, illetve kiadásai. Ott tisztán látszott, hogy az Önkormányzat
saját bevételei – ha eltekintünk a pályázati támogatásoktól – stagnálnak, illetve most már
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csökkennek. Ezzel szemben viszont a működési kiadásaink folyamatosan nőttek. Most a
működési kiadásokat jelentősen lecsökkentettük, de ettől fennáll az a probléma, hogy a jövőbeni
működési bevételeink nem tesznek lehetővé ilyen volumenű saját erős beruházást és felújítást.
A tavalyi évben ezt azért tudtuk megtenni, mert meg volt év elején a megfelelő pénzeszköz
állományunk, de innentől nem áll lehetőségünkben az, hogy folyamatosan ekkora beruházás,
felújítás állományt tervezzünk be a költségvetésbe. Egészen egyszerűen azt kell látni, hogy az
Önkormányzat bevételei végesek, és ehhez kell igazítanunk a kiadásokat is. Teljesen
egyértelmű, hogyha most arra állunk rá, hogy pályázati támogatásokat hívunk le és abból
valósítunk meg beruházást, gyakorlatilag ehhez van önerő. Sajáterős beruházásra már nem
nagyon innentől tervezni. Az is felmerült, hogy az Önkormányzatnak van csomó nem használt
ingatlanja, de akkor tervezni kell ezzel, hogy erre fogjuk építeni a saját erős beruházásokat.
Elég idő igényes egy olyan ingatlan csomagot összeállítani, meghirdetni, eladni, amiből aztán
tudunk fejleszteni. Ez elméletileg vagyonvesztéssel jár, ellenben, ha fejlesztésre fordítjuk egy
új beruházás jön létre, tehát igazából ez nem okozna vagyonvesztést. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Megadom a szót Alpolgármester Úrnak!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szeretném jelezni, hogy itt a városvezetése
részéről senki nem akar kölcsönt felvenni. Tisztázzuk azt, hogy senki sem hajt arra, hogy
kölcsönt vegyünk fel Képviselő úr. Viszont úgy tűnik, nehogy valami váratlan szituáció
alakuljon ki, ezért esetleges biztonsági lehetőség lenne egy ilyen kölcsönkeret, amivel lehet,
hogy nem is élünk. Egyetértek Sasvári Viktor képviselő úrral, elképzelhető, hogy nem is élünk
ezzel. Tegnap is elmondtam, hogy a legrosszabb variáció az, hogyha valami folytán mégis úgy
alakul a helyzet, hogy szükség lenne. A másik, hogy Nyíri képviselő nagyon jól fogalmazott,
amikor azt mondta, hogy a képviselők jelezték az igényeket. Tényleg így volt, ugyanis ennek a
városnak rengeteg elmaradása volt, van, csak tessenek végig gondolni, ha elkezdenénk sorolni,
hogy mire lenne égetően szükség ebben a városban, mennyi milliárdra lenne szükség. Amikor
nincsen rendes kultúrház, könyvtár. Amikor még mindig halljuk, hogy azt mondják, hogy „igen
ebben a körzetben már mennyi minden épült, de a miénkben még nem”. Tehát van egy ilyen
nyomás is a képviselőkön. Azt is elismerem, hogy lehetne jobban gazdálkodni. A kollégáim
mindent elkövetnek, de kétségtelen, hogy a jogszabályok is eléggé megnehezítik, komplikálttá
teszik a dolgokat. Még egy, az ipari park. Tessék elhinni, hogy itt lényeges változást mi már
nem tudunk tenni. Jönnek folyamatosan azok az információk, hogy a munkaerőhiány miatt itt
gyökeres változás az ipari park növelésében már nem tudunk tenni. Kétségtelen, hogy ez a
helyzet tanúságokkal is jár, át kell gondolni és nagyon veszélyes dolog. A város történetében
egyszer már volt ilyen, amikor valaki hirtelen nagyot akart lépni. Volt már erre példa, és nem
vezetett jóra. Én is úgy érzem, hogy a gazdálkodásban óvatosan és átgondoltan kell működnünk.
Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Mielőtt megadom a szót Nyíri Attilának,
a módosító javaslattal kapcsolatban szeretnénk valamit kérdezni.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! Egy kis pontosításra szorulna a módosító
javaslat, ezért kérem, hogy fogadják el a javaslatomat. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal
kiadásainak csökkentésénél csak egy név módosítást szeretnék kérni. Polgármesteri Hivatal
nincsen, 2013 óta Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalról beszélünk. Egy pontosítást
szeretnék kérni, hogy ezt így kijavíthatom-e? Köszönöm szépen! Akkor ennek megfelelően
javítom. Ami viszont kérdésem lenne, hogy a 2019-es költségvetésből a hivatali és
önkormányzati dolgozók részére jutalom nem tervezhető, és nem fizethető. Ez a javaslatuk. Itt
szintén egy pontosítást szeretnék kérni, hogy az önkormányzati dolgozók alatt mit értenek? Az
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önkormányzatnak vannak intézményei, valamint gazdasági társaságai is. Tehát akkor
önkormányzati dolgozók alatt ezt értik? Az önkormányzat intézményeinek és gazdasági
társaságainak dolgozóit? Mert akkor nyilván ennek megfelelően kellene pontosítani. Így a
végrehajtás nehézkes, mert nem egyértelmű. Itt szintén kérném a pontosításukat. Nekünk fontos
tudnunk azt, hogy konkrétan mire gondolnak, hiszen a határozatot csak akkor tudjuk
végrehajtani, ha az világos, egyértelmű a jogalkotási törvénynek megfelelően.
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen! Sasvári Viktor vagy Alberti Péter fog
válaszolni, mind a ketten megnyomták a gombot. Alberti Péternek megadom a szót!
dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm a szót! A jegyző úr legyen szíves vegye már elő az
átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet alkotási javaslatot. Olvassa el a 2.§ (2) bekezdését,
amely a következőképpen szól: „A 2019. január 1-től esedékes, jogszabályban elrendelt
bérintézkedések a költségvetési intézmények, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és
az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajtható.” Most
azt kérdezte tőlem, hogy kik azok az önkormányzati dolgozók. Most akkor visszakérdezem,
tessék nekem megmondani, hogy mire tetszett gondolni ebben a rendelet alkotási javaslatban.
Jó?
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen! Így már van értelme, mert felolvasta az elejét,
ami viszont ebből a határozati javaslatból kimaradt. Tehát akkor pontosabban kellett volna
idézni a rendelettervezet szövegét. Így már értem, hogy mire gondolt tisztelt Képviselő úr,
hiszen nevesítette a költségvetési intézményeket. Így már van értelme, és köszönöm. Nyilván
így fogjuk értelmezni az Önök által ellenjegyzett határozati javaslatot, mert Ön egy önálló
határozati javaslatot adott be, és én most abból próbáltam idézni. Nyilván, hogyha a
rendelettervezetben lévő szövegre visszautal, akkor érthető.
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen! Akkor egyértelművé vált, hogy
haladhassunk.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Még egy dolog lenne, amiben szintén kérném a segítségét, hogy
mit értenek az alatt, hogy kincstári rendszer bevezetése? Tehát a kincstári rendszer kerüljön
bevezetésre az intézmények finanszírozására. Én ezt nem tudom értelmezni, mire gondolnak
itt? Ezt kérném, hogy fejtsék ki, mert nyilván szeretnénk végrehajtani, csak ahhoz meg kell
érteni.
Romanek Etelka polgármester: Jó, akkor Alberti Péter kifejti.
dr. Alberti Péter képviselő: Az lenne a javaslatom, hogy a pénzügyes kollégáit kérdezze meg
a Jegyző úr. A kincstári rendszer tömören azt jelenti, hogy az intézményeinket nem látjuk el
előre pénzzel. Ha valami kiadásuk van, akkor mennek a bankba. A bankkal kell egy szerződést
kötni a kincstári rendszerre vonatkozóan. Jó? De a pénzügyes kollégák ezt kell, hogy ismerjék.
Ez egy bevett dolog bizonyos önkormányzatoknál.
Romanek Etelka polgármester: Úgy látom ez Gabriella számára nem egyértelmű, úgyhogy
leginkább ő tudna erre reagálni. Légy szíves Gabi!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Így van, számomra sem egyértelmű, hogy ez
mit takar.
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dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen a szót! Azt javaslom, hogy nézzenek utána. Ha
nem létezik ilyen, akkor majd erről kérünk tájékoztatást, de van ilyen. A lényege még egyszer
mondom az, hogy az intézményeknél nincs kint pénz.
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Az intézmények az apróbb dologi kiadásokra
kapnak ellátmányt havonta, és azzal elszámolnak.
dr. Alberti Péter képviselő: Nem kapnak ellátmányt, hanem a kiadásokkal mennek a bankba.
Ez a lényeg, hogy tessék utána nézni, ne itt folytassuk le ezt a szakmai vitát.
Juhász István képviselő kiment, a jelenlévő képviselők száma 13 főre csökkent.
Romanek Etelka polgármester: Nekem úgy tűnik, hogy amit kér Alberti képviselő az van
jelenleg is. Nagyjából így működik a jelenlegi rendszer, de a Kincstári Csoport feladata ez.
Légy szíves röviden mond el, hogy ez hogyan van!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Tehát az intézmények könyvelését az
önkormányzat végzi. A számláikat hozzánk juttatják el, mi könyveljük, mi utaljuk az ő részükre
megnyitott bankszámláról. Egy minimális összegű ellátmányt kapnak havonta, amiből az
apróbb kiadásaikat fizetik ki és azokkal elszámolnak. Benyújtják a számlákat, elszámolnak az
előleggel és lekönyvelik a kollégák. Náluk nincs kint nagy összeg, csak pár 10 ezer forint.
Gyakorlatilag minden átutalással folyik ott is. Aztán amiket beszednek ellátási díjakat, illetve
működési bevételeket azt azonnal viszik a bankba, befizetik. A Szent István Strandfürdő
naponta jár a bankba befizetni például. Nekik is van szabályzatuk, ami leírja, hogyha
összegyűlik a házipénztárban x összeg, akkor befizetik a bankba.
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen! Alberti Péter ismét kér szót.
dr. Alberti Péter képviselő: Akkor megkérdezném Gabriellát, hogy milyen számlára fizetik
be a bankba? Saját számlára? Na ezt kell megszüntetni. Nem lesz az intézményeknek saját
számlája. Az önkormányzatnak van számlája. Ezt mondják kincstári rendszernek a szakmában.
Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Akkor ezt értjük alatta. Módosítjátok,
hogy akkor ezentúl az önkormányzat saját számlájára lesz befizetés? Mert akkor ez újdonság
lesz a korábbihoz képest. Alberti Péteré a szó!
dr. Alberti Péter képviselő: Nem hiszem, hogy ezt pontosítani kéne. Elmondtuk, hogy mit
értünk alatta, vizsgálják meg. Természetesen úgyis Pénzügyi Bizottság, meg testület elé fog
kerülni a rendelettervezet, ha ez valamilyen oknál fogva problémát okoz, akkor megvizsgáljuk
újra. De én így tudom, hogy ezt jelenti a kincstári rendszer. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Jó, hát egyelőre a kolleganők ingatják a fejüket, de ez
elhangzott, hogy mit értetek ez alatt, akkor ez alapján fogjuk ezt tekinteni. Ketten kértek még
szót, nagyon jó lenne, ha a rendeletalkotás valamelyikéről lehetne döntést hozni, és kérem, hogy
a hozzászólások ennek megfelelően alakuljanak. Nyíri Attilának megadom a szót! Miután az
Ön neve volt fölül, én általában mindig annak adom meg a szót, aki előbb nyomja meg a
gombot. Legyen kedves akkor röviden elmondani vagy Ön nem kíván hozzászólni? Jó
köszönöm! Akkor Sasvári Viktor légy szíves!
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Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! Azt gondolom, hogy ezt Pénzügyi
Bizottságon át fogjuk tárgyalni, remélem, hogy itt lesz a Pénzügyi Osztályvezető is, úgy látom,
hogy ő nincs most itt. Lehet, hogy ő tudta volna, hogy mi az a kincstári rendszer. Visszatérve
erre a hitelfelvételre, teljesen úgy hangzik, mintha Esztergom óriási problémákkal küzdene és
nem fog történni itt semmi. Azért erről szó sincsen. Rengeteg olyan beruházás fog végbe menni
a következő 2 évben, ami szerintem a város életében nagyon meghatározó lesz. Ilyen lesz a
Zöld Séta, reméljük az új Sportcsarnok, a megújuló Piac, a piac utca, a megújuló belváros,
remélem, hogy a Csenkei hídi út is. Azt gondolom, hogy azért ne temessük ezt a dolgot még.
Át kell egy kicsit a beruházásokat gondolni. Rengeteg utca is meg fog újulni, amik áthúzódó
beruházásként még nem mentek be tavaly, tavaly előtt. Ebből egy jó pár meg fog újulni az idei
évben. Tehát ne az jöjjön le, hogy itt meg fog állni minden és óriási probléma van a városban.
Van egy átmeneti zavar, de azt gondolom, hogy egy feszes gazdálkodással ez áthidalható és
ugyanúgy fejlődési pályára fog állni ez a város. Kicsit át kell gondolni ezeket a beruházásokat.
A nagy beruházások pedig már látóhatáron belül vannak. Borzasztó nagy fejlődés fog
megindulni, csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Mielőtt Nyíri Attilának megadom a szót,
javaslom Képviselő úrnak, hogy ennek az ülésnek a felvételét majd nézze vissza, mert azok a
mondatok, amiket Ön itt mondott, azok nem hangzottak el. Tehát senki nem mondja azt, hogy
katasztrófa van és mi egyéb, de össze lehet vetni akár az általam elmondottakat azzal, amit Ön
úgy hallott, hogy én elmondtam. Nyíri Attila kérne szót!
Juhász István képviselő visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 főre
emelkedett.
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! Nem húznám, csak a világért sem szeretném
megcáfolni Polgármester Asszonyt csak kicsit pontosítanám ezeket az évenkénti fejlődő
beruházásokat. A 2018-as 3 milliárdot látjuk előttünk, hogy igen foghíjas és ez nyilván nem is
tartalmazza azokat az igényeket, amik 2018-ban igényként megjelentek. Ez az egyik. A másik
dolog pedig, hogy a gazdálkodással kapcsolatban én azért szeretném feszegetni ezt a kérdést,
mert valóban jó szakembereik vannak – nem állítottam, hogy nem – csak én azt látom, hogy
inkább pénzügyi vonalról vannak jó szakembereik, a gazdálkodás részéről már nem látom
ennyire biztosítottnak ezt a megoldást. Gondolok arra például, hogy folyamatosan olyan
kényszerpályákba kerülünk bele a nem elég pontos gazdálkodásunkból kifolyólag, hogy
bizonyos pályázaton ne bukjunk el bizonyos összeget ezért hajlandók vagyunk ingatlanokat
30%-os felárral megvenni, sőt van olyan részterülete, amit négyszeres áron veszünk meg, azért,
hogy ne menjen el. De ugyanakkor, ha megnézem azt, hogy amit kaptunk ígérvényt 2030-ig az
Államtól több milliárdot ugye a belváros felújítására, akkor kicsit érdekesnek tűnik számomra,
hogy egy nagyon távol, messze lévő, biztos, hogy egy jó célt szolgáló, mondjuk egy Kovácsi
templomot is ebbe az összegbe feltennénk. Előbb Alpolgármester úr is mondta, hogy nekünk
nagyon sok mindenünk van, amit meg kellene csinálnunk, de azt gondolom, hogy előbb a
belváros részen is élhetőséggel kezdjük. Elindult egy szép folyamat az, hogy lehetett pályázni
a városlakóknak a homlokzati megújításokra. Erre most nem látok egy fillért sem betervezve.
Egy városképnek pont ez lenne az egyik meghatározó szerepe, és az idegenforgalom
szempontjából is, hogy vajon milyen környezetbe jön be egy idegen. Milyen környezetben látja
Esztergomot. Utána a másik rész, hogy az emberek ezt hogyan élik meg. Szívesen laknak-e
Esztergomban vagy nem annyira? Ez lehet egy támogató, csalogató. Ezért szerettem volna még
egy picit ezt boncolgatni. Köszönöm szépen!
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen! Úgy látom, hogy több hozzászólás nincs.
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Az anyagban két rendeletalkotási javaslat van, én az Alberti Péter által benyújtott módosító
javaslatot befogadom, az ugye a „B”-hez szól. Ezért az előterjesztés szerint miután a „B”
javaslatot támogatta a Jogi és Pénzügyi Bizottság ezért ezt fogom a módosítással együtt
szavazásra bocsájtani és, ha szükséges az „A”-t is. Nagyon bízom abban, hogy sikerül
konszenzusra jutnunk. Jegyző úrnak lenne hozzászólása!
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! Először a rendelettervezetről kell
minősített többséggel szavazni a módosítással együtt, viszont érkezett egy másik módosító
javaslat is, ami viszont önkormányzati határozattervezet. Tehát ezt követően majd arról kellene
egyszerű többséggel dönteniük. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! Kérem, hogy szavazzunk!
A szavazáson 14 fő vett részt.
A Képviselő-testület 11 igen és 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! 11 igen és 3 tartózkodás mellett
elfogadva. Kérem, hogy a módosított határozati javaslatról is szavazzunk, ez már egyszerű
többség.
A szavazáson 14 fő vett részt.
A Képviselő-testület 11 igen és 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Sasvári Viktor, Erős Gábor és
dr. Alberti Péter képviselők határozati javaslatát és az alábbiak szerint dönt:
1.) Legkésőbb a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló rendelet hatályba lépéséig kincstári rendszer kerüljön bevezetésre az intézmények
finanszírozására.
2.) A 2019-es költségvetésbe a hivatali és önkormányzati dolgozók részére jutalom – a
jogszabály alapján kötelezően előírtakon felül – nem tervezhető és nem fizethető ki.
3.) A költségvetési rendelet tárgyalását megelőző PETB ülésig kerüljön kidolgozásra
javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak csökkentésére.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
azonnal

Tóth Tamás Béla képviselő kiment, így a képviselők száma 13 főre csökkent.
Romanek Etelka polgármester: Köszönöm szépen! 11 igen és 3 tartózkodással ezt is
elfogadtuk. Nekem most már el kell mennem, de nagyon nagy öröm számomra, hogy látom
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köreinkben az Eszköz Kft két kedves képviselőjét, és elmondhatom Önöknek azt a jó hírt, amin
január 2-a óta dolgoztunk. Január 2-án szembesültünk azzal, hogy nem kötött vállalkozói
szerződést az Eszköz Kft-vel a Vertikál. Azóta nap nem telt el úgy, hogy ne lett volna személyes
egyeztetés, levelezés és miegyéb. Hosszasan próbáltuk egymást győzködni, Eseti Bizottság is
létrejött, a testület is tárgyalta és különböző lépések indultak egymás után. Legutóbb tegnap
délután hosszasan tárgyaltak. Engem hajnalban hívott a Vertikál, hogy aláírja. Tehát szeretném
Önöknek bejelenteni, hogy visszaállt az eredeti rend, megegyeztek a felek. Mind két fél aláírta
a szerződést, tehát a zavartalan ellátás Esztergom közszolgáltatásának szemétszállítás ügyében
végre létrejött. Nagyon örülünk mindannyian. Úgy gondolom, hogy jó hangulatban folytatódhat
ezután a Képviselő-testületi ülés. További jó munkát kívánok Önöknek! Még egy nagyon fontos
információ, hogy eddig 1-1 évre hosszabbította meg a szerződést az Eszköz Kft.-vel, és most
sikerült elérnünk, hogy 2024-ig. Attila egy-két mondatot légy szíves!
Nagy Attila az Eszköz Kft.-től: Köszönöm szépen a szót! Üdvözlöm a Képviselő-testületet és
minden kedves jelenlévőt. Valóban megtörtént a szerződés, annyi, amivel ki tudnám egészíteni,
hogy ez holnaptól érvényes. Ragaszkodtam hozzá, hogy minél hamarabb történjen meg, így ők
ma levonulnak és mi holnap elkezdjük ezt a munkát. Szeretném megnyugtatni a lakosságot, és
kérjük is egyben, hogy ahol elhalt hulladék van – fenyőfa, egyéb – azt kérjük már az Eszköz
Kft. telefonszámán jelentsék be, és gyorsan helyreállítjuk a rendet. Azt gondolom, hogy
jövőhéttől már minden a megszokott rendben fog történni. Köszönöm szépen a lehetőséget!
Romanek Etelka polgármester: Köszönjük szépen! Én reggel 7 óra óta tudom, mert hívott a
Vertikál, de nagyon örülök annak, hogy ezt még elmondhattam Önöknek. Jó munkát kívánok!
Romanek Etelka polgármester elment és dr. Alberti Péter képviselő kiment, így a képviselők
száma 11 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Sasvári Viktor!
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen Tanár úr! Igazából Etelkához címeztem volna,
mert a tájékoztatót most megtartottuk, viszont Jegyző úr szerint az én tájékoztatóm csak a végén
lehet. Igazából kicsit kettős mércét érzek, de lehet, hogy megint én érzem rosszul. Nagyon
örülök, hogy megoldódott ez a probléma, csak kicsit furcsállom. Köszönöm szépen!
dr. Endre Szabolcs jegyző: Csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy a Képviselő-testületi
ülést a Polgármester Asszony vezeti. Nyilván ezen jogánál fogva megteheti azt, hogy két
napirendi pont között ezt a fontos információt megosztotta a tisztelt lakossággal. Köszönöm
szépen!
Erős Gábor képviselő, Sasvári Viktor képviselő és Tordainé Vida Katalin képviselő kiment, így
a képviselők száma 8 főre csökkent.
Tóth Tamás Béla képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 9 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Annyit, hogy higgyék el hihetetlen sok munka volt emögött,
annak ellenére, hogy ez két cégnek a belügye volt. Ebből a szempontból az Önkormányzat
beleszólása igencsak korlátozott volt ebben a kérdésben. Viszont sikerült és ennek mindenki
örül. Köszönöm szépen!
3. napirendi pont
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Költségvetési átcsoportosítások
Bánhidy László alpolgármester: Hármas napirendi pontunk
átcsoportosításokról szól. Gabriella lesz az ismertető, öné a szó!

a

költségvetési

Hidasi Gabriella Költségvetési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Stámusz Andrea képviselő kiment, így a képviselők száma 8 főre csökkent.
Erős Gábor képviselő, Sasvári Viktor képviselő és Tordainé Vida Katalin képviselő visszajött
az ülésterembe, így a képviselők száma 11 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi
Bizottság tárgyalta. Elnök úré a szó!
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Bizottság.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Van-e kérdés? Úgy látom a gépen, hogy
nincs. Szavazásra tette fel a határozati javaslatokat!
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Ingatlan csereszerződéssel kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklet K 5.02 Aranyhegyi lp. tervezési díja sor
csökken 4.800.000 Ft-tal, a 8. melléklet K 5.05 Kisajátítás sor nő 4.800.000 Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
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Utakhoz kapcsolódó terveztetésekkel kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken
2.208.642 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.201 Utakhoz kapcsolódó terveztetések sor nő 2.208.642
Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Ferenczy Béni utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken
1.379.143 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.227 Ferenczy Béni utca járdafelújítása sor nő 1.379.143
Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Városi szintkülönbség áthidalásokkal kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken
2.043.012 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.502 Városi szintkülönbség áthidalások sor nő 2.043.012
Ft-tal.
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2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Városháza épületegyüttes felújításával kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken
5.295.219 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.504 Városháza épületegyüttes felújítás sor nő 5.295.219
Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Nyílt vízelvezető árkok helyreállításával kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklet K 6.521 Városi lépcsők felújítása sor csökken
12.573.000 Ft-tal, a 9. melléklet K 6.603 Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása sor nő
12.573.000 Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

26

A szavazáson 11 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Költségvetési átcsoportosítás
Helyközi tanulóbérlet támogatással kapcsolatos átcsoportosítás
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2018.
(III.2.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet 1. Általános tartalék sora csökken
16.000.000 Ft-tal és a 8. Beruházási tartalék 16.186.600 Ft-tal, a 7. melléklet Ö 6.02
Városüzemeltetés egyéb támogatásai sor nő 32.186.600 Ft-tal.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a soron következő rendelet-módosítás
4. napirendi pont
Javaslat Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
dr. Alberti Péter képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 12 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Kérném dr. Holicska Juditot, hogy ismertesse az
előterjesztést!
dr. Holicska Judit Jegyzői Osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Jogi, Etikai és Ügyrendi
Bizottság. Elnök úré a szó!
dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen a szót! Sajnos határozatképtelen volt a
Bizottság.
Bánhidy László alpolgármester: Bocsánat. Tárgyalta még a Pénzügyi Tulajdonosi és
Ellenőrző Bizottság is.
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra
javasolja a módosítókkal együtt a „B” javaslatot a Bizottság. Köszönöm szépen.
Stámusz Andrea képviselő visszajött az ülésterembe, a képviselők száma 13 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Nyíri Attila képviselő úr!
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót, Alpolgármester úr! A következő problémám
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lenne ezzel az előterjesztéssel. Konkrétan a parkolási rend fizetőssé visszaállítással. Pusztán
azért, mert ez havonta 1,4 millió mínuszba kerül a városnak. Előbb épp a költségvetésnél
beszéltük, hogy hol lehetne spórolni, ilyen helyen is lehetne. Többek között lekértem az
igényeket, hogy kiktől merült fel. Nekem van erre egy saját verzióm, de ezt nem mondom el
Önöknek. Egyet lehet látni a kérelmekből, összesen 4 vagy 5 házról van szó egyébként, és 1
háztól az egész család aláírta a kérelmet. Így lesz egy tucatnyi kérelmező. Ez az egyik probléma.
Azt javaslom, hogyha kell, akkor az 5 házhoz fessünk forgalomtól elzárt területet vagy bármit,
hogy más ne állhasson oda, vagy tegyünk kivételt, hogy csak ő állhasson oda. De ezért nem
gondolom, hogy a városnak 1,4 milliót kéne pluszba kifizetni havonta. Arról nem is beszélve,
hogy ide 4 új gépet kellene beállítani, aminek költsége van. Amikor ilyen gazdasági helyzet
van, nem kéne ezt csinálni azért, hogy 4 ember jól érezze magát. Én nagyon megfontolnám ezt
a döntést. Köszönöm szépen!
Sasvári Viktor képviselő kiment, így a képviselők száma 12 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Kérdezném a körzeti képviselőt.
Meszes Balázs képviselő: Köszönöm szépen! Kezdeném azzal, hogy ez nem havonta 1,4
millió, hanem évente. Nem csak attól az egy családtól érkezett megkeresés a fogadó órámon,
és ez körzeti probléma. Valóban az esztergomi parkolást meg kellene oldani, de egyelőre ezt
találtuk a leggazdaságosabb megoldásnak. Hosszútávon ez az 1,4 millió is kevesebb lesz, és
bevételt fog termelni. Köszönöm szépen!
Bánhidy László alpolgármester: Ha jól értem ezeket a jegyadó műszereket meg kell vásárolni
és ezeknek az élettartama gondolom elég hosszú, és 5 év alatt azért valamennyivel csak csökken
ez a kiadás. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem
szavazzunk!
A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet
hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről
5. napirendi pont
Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Meszes Balázs képviselő kiment, így a képviselők száma 11 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte dr. Holicska Juditot, hogy ismertesse az
előterjesztést!
dr. Holicska Judit Jegyzői Osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Nyíri Attila képviselő kiment, így a képviselők száma 10 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Mivel hozzászólás nincs, így szavazásra
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tette fel a rendelet alkotási javaslatot!
A szavazáson 10 fő vett részt.
A Képviselő-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.25.) önkormányzati
rendelete
Esztergom Város egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
6. napirendi pont
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló
rendelet megalkotása
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte dr. Holicska Juditot, hogy ismertesse az
előterjesztést!
Nyíri Attila képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 11 főre emelkedett.
dr. Holicska Judit Jegyzői Osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Juhász István képviselő kiment, így a képviselők száma 10 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Mivel hozzászólás nincs, így szavazásra
tette fel a rendelet alkotási javaslatot!
A szavazáson 10 fő vett részt.
A Képviselő-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete
az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

7. napirendi pont
Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. második
félévi tevékenységéről
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Borz Tibort, hogy ismertesse az előterjesztést!
Borz Tibor képviselő-testületi és protokoll felelős: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Mivel hozzászólás nincs, így szavazásra
tette fel a határozati javaslatot!
A szavazáson 10 fő vett részt.
A Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2019. (I.24.) önkormányzati
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határozata
Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. második
félévi tevékenységéről
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesternek az
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. II. félévi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
azonnal

8. napirendi pont
A Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Meszes Balázs képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 11 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta az Idegenforgalmi Kulturális
Bizottság. Elnök úr?
Meszes Balázs képviselő: Köszönöm szépen a szót! Támogatóan javasolja a Bizottság
elfogadásra Tóth Tamás személyét. Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? Tóth Tamásé a
szó!
Tóth Tamás Béla képviselő: Érintettséget jelentett be.
Bánhidy László alpolgármester: Jegyző úr?
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót tisztelt Alpolgármester úr! Az Mötv.
alapján a kizárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezést nem kell alkalmazni, hogyha a
Képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának megválasztására vagy kinevezésére
vonatkozik. Jelen esetben erről van szó, tehát nem kell a kizárásról dönteniük. Ez egy 2014-es
jogszabály módosítás után került bele a Mötv.-be. Köszönjük szépen a bejelentését Képviselő
úrnak, de nem kell szavazniuk erről. Dönthetnek Képviselő úr pályázatáról. Köszönöm!
Tóth Tamás Béla képviselő kiment, így a képviselők száma 10 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Egyébként szerintem logikus is, mert hogyha
valaki magára szavaz, akkor az azt jelenti, hogy elfogadja azt a munkát, amit végez.
Juhász István képviselő és Tóth Tamás Béla képviselő visszajött az ülésterembe, így a
képviselők száma 12 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot!
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A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
A Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet 6-7. §-a alapján a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézményvezetői
feladatainak ellátásával 2019. február 3-tól 2024. február 2-ig Tóth Tamás Bélát bízza meg.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján F fizetési
osztály 16. fizetési fokozata szerint bruttó 299.100,- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a Kjt. 1. melléklete szerinti garantált illetmény
további szakképesítéssel összefüggő illetmény-növekedés (5%)
garantált illetmény összesen
összesen kerekítve
magasabb vezetői pótlék (225%)
kulturális illetménypótlék (164%)
Járandóságok összesen

210.755 Ft
10.538 Ft
221.293 Ft
221.300 Ft
45.000 Ft
32.800 Ft
299.100 Ft

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján készíttesse el az igazgatói
megbízás munkaügyi okmányait és felhatalmazza azok aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a pályázó értesítésére a döntést követő 5 napon belül,
a munkaügyi okmányok elkészítésére: 2019. január 31.
Sasvári Viktor képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 13 főre emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: További sikereket kívánunk Igazgató úrnak! Képviselő úré
a szó!
Tóth Tamás Béla képviselő: Megköszönte a bizalmat, és úgy gondolja az elkövetkezendő 5
év nagyon tartalmas lesz.
9. napirendi pont
Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Sasvári Viktor képviselő kiment, így a képviselők száma 12 főre csökkent.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Köznevelési, Ifjúsági és
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Sport Bizottság. Elnök úr?
Erős Gábor képviselő: Köszönöm szépen a szót! Elfogadásra javasoljuk a határozati
javaslatot.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 21-25. § alapján – a határozat
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint – nyilvános pályázatot ír ki az
Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jegyző
útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a Belügyminisztérium
Toborzási és pályázatmenedzsment feladatokat támogató honlapján, az Önkormányzat
internetes oldalán és székhelyén történő megjelentetéséről.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a határozat megküldésére: a döntést követő 8 napon belül
a pályázati felhívás szövegének megjelentetésére: a döntést követő 15 napon belül
Sasvári Viktor képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 13 főre emelkedett.
10.napirendi pont
Döntés az óvodák 2019. évi nyári nyitvatartásáról
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a határozati javaslatot!
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
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Döntés az óvodák 2019. évi nyári nyitva tartásáról
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 49. § (3) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
hatáskörében eljárva az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák heti és éves
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:
1. turnus: 2019. július 1- től 2019. július 26-ig ZÁRVA
Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda: 2019. június 17- június 28.
2. turnus: 2019. július 1-től 2019. július 26-ig ZÁRVA

Esztergomi Bánomi Óvoda
Esztergomi Belvárosi Óvoda
(Pilisszentlélek: 2019. július 1-től 2019. augusztus 9-ig.)
Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda
Esztergomi Zöld Óvoda
3. turnus: 2019. augusztus 12-től 2019. augusztus 23-ig ZÁRVA

Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda
4. turnus: 2019. július 29 -től 2019. augusztus 23-ig ZÁRVA

Esztergomi Angyalkert Óvoda
(Suzuki csoportok: 2019. augusztus 5-16.)
Esztergomi Aranyhegyi Óvoda
Esztergomi Kertvárosi Óvoda
Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
az intézmények értesítésére: a döntést követő 8 napon belül

11. napirendi pont
Az Aprófalva Bölcsőde 2019. évi nyári intézményi üzemeltetési szünetéről szóló döntés
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Ezt tárgyalta a Közjóléti Bizottság. Elnök
Asszony?
Stámusz Andrea képviselő kiment, így a képviselők száma 12 főre csökkent.
Tordainé Vida Katalin képviselő: Köszönöm szépen a szót! A Bizottság elfogadásra
javasolja.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így
szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
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A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Az Aprófalva Bölcsőde 2019. évi nyári intézményi üzemeltetési szünetéről szóló döntés
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az esztergomi Aprófalva
Bölcsőde (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 18.) 2019. évi nyári zárva tartásának idejét
2019. július 29. napjától 2019. augusztus 23. napjáig terjedő időtartamra határozza meg egy
egységben történő (2 csoportszoba) ügyelet biztosításával.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
a döntést követő 8 napon belül (intézmény értesítése)

12. napirendi pont
A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal kötendő (házi segítségnyújtás
ellátása) feladatellátási szerződésről szóló döntés
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Közjóléti és Egészségügyi
Bizottság. Elnök asszony?
Tordainé Vida Katalin képviselő: Köszönöm szépen a szót! A Bizottság 2 év határozott
időtartamra és igény szerinti melegétel kiszállítás módosítással támogatta a javaslatot, de én
ehhez még egy módosítást szeretnék benyújtani. A feladatellátási szerződés 1 év határozott
időtartamra kerüljön megkötésre igény szerinti meleg étel kiszállítással, annak érdekében, hogy
az önkormányzat a szolgáltatás minőségét felül tudja vizsgálni és utána további 5 évre
hosszabbítható a szerződés kölcsönös megelégedés esetén. Köszönöm szépen!
Stámusz Andrea képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 13 főre
emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző és
Tulajdonosi Bizottság is. Elnök úr?
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 6 igen szavazattal a Közjóléti Bizottság
módosításával javasolja elfogadásra a Bizottság a határozati javaslatot. Részemről az 1 év is
elfogadható az újabb módosítással. Köszönöm szépen!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! A módosítást befogadom és ezzel együtt tenném
fel szavazásra.
A szavazáson 13 fő vett részt.
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A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal kötendő (házi segítségnyújtás
ellátása) feladatellátási szerződésről szóló döntés
1./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tordainé Vida Katalin
képviselő módosító javaslatát és úgy dönt, hogy a „házi segítségnyújtás” ellátása
működtetésére, üzemeltetésére 1 év határozott időtartamra és igény szerinti meleg ebéd
kiszállítással a REGIONÁLIS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
(székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B., nyilv. szám: MBE EJSZ-2015/005; adószáma:
186470000-1-43, szolgáltató képviseletében: Hári Tibor, ügyvezető főigazgató, mint fenntartó)
és TÁBITA ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 57.
II. épület 2. emelet, szolgáltató képviseletében: dr. Heidl Beáta, intézményvezető)
szervezetekkel, a határozati javaslat mellékletét képező tartalommal feladatellátási szerződést
köt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Regionális Szociális
Intézményfenntartó Központtal a házi segítségnyújtás ellátása tekintetében kötendő
feladatellátási szerződés aláírására.
3./ Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 12.09. sor
(Alapítványok, egyesületek támogatása) sor.
4./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Regionális Szociális
Intézményfenntartó Központ tekintetében az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás alapján
(házi segítségnyújtás ellátása, működtetése) az éves költséget 2019. évben 2.800.000.- Ft
összegben jelöli meg.
5. A feladatellátás éves költségeit a mindenkori költségvetés tervezésekor szükséges
felülvizsgálni.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
1.-4. pontok esetében: azonnal
5. pont esetében: mindenkori éves költségvetés tervezésekor

13. napirendi pont
A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! A napirendet tárgyalta a Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottság. Elnök úr?
Erős Gábor képviselő: Köszönöm a szót! A Bizottság elfogadásra javasolja a módosító
javaslatot.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! A módosító indítványt befogadom. Jegyző úr
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szeretne szólni.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! Egy kis pontosítást engedjenek meg,
mert a módosító javaslatban szerepel az „n” pont, viszont helytelenül. Csoportvezető Asszony
az előbb jól ismertette az előterjesztést és ennek megfelelően kérem, hogy pontosítsuk. Úgy
szerepeljen, hogy a házirend VI. fejezete 2. pontjának „n” pontját kívánják módosítani.
Köszönöm szépen!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Mivel további kérdés észrevétel nincs, így
szavazásra tette fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Köznevelési, Ifjúsági és Sport
Bizottság, valamint dr. Endre Szabolcs jegyző módosító javaslatát és úgy dönt, hogy a jelen
határozat mellékletét képező Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének VI.
pont 2. pontjának n) pontját kiegészíti azzal, hogy „Az esztergomi székhelyű egyesület
tagjainak 90 %-ának a fentieknek meg kell felelni. Két azonos sportág egyidőben nem tarthat
edzést a Strandfürdő területrén, minimum 30 perces különbséggel kezdhetik az edzést.”
Felelős: Heer Lajos intézményvezető
Határidő: 2019. február 15.
14. napirendi pont
Esztergom-kertvárosban az egészségügyi feladatellátás biztosítása érdekében védőnői
helyiség, és házi gyermekorvosi rendelő kialakításával kapcsolatos döntés
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Végvári Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést!
Végvári Ágnes Közjóléti és Köznevelési Csoportvezető: Mivel inkább műszaki feladatról van
szó, átadom a szót Szabó Csabának, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Ezt tárgyalta a Közjóléti és Egészségügyi
Bizottság. Elnök asszony?
Tordainé Vida Katalin képviselő: Köszönöm szépen a szót, tisztelt Alpolgármester úr! A
bizottság, mivel kötelező feladat ellátásáról van szó alapvetően támogatja a határozati
javaslatot.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta. Elnök úr?
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Eck András képviselő: Támogatta a Bizottság az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Pénzügyi Bizottság?
Sasvári Viktor képviselő: Szintén 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a határozati javaslatot!
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Esztergom-kertvárosban az egészségügyi feladatellátás biztosítása érdekében védőnői
helyiség, és házi gyermekorvosi rendelő kialakításával kapcsolatos döntés
1./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom 1392
hrsz.-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Nyitrai 3. szám alatti ingatlant „orvosi
rendelő és védőnői tanácsadó” funkcióval tervezi ellátni, rendelők és tanácsadó helyiség
kialakításával.
2./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom 1392
hrsz.-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Nyitrai 3. szám alatti ingatlant „orvosi
rendelő és védőnői tanácsadó” funkció kialakításához szükséges tervezési és kivitelezési
költség a 2019. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.
3./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a
polgármester útján a jegyzőt az 1-2. pontban elfogadott döntések végrehajtásához szükséges
előkészítési munkálatok végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Romanek Etelka polgármester
döntést követően folyamatosan

15. napirendi pont
Döntés a 17357 hrsz.-ú, természetben a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlanrész
bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány részére
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Szabó Csabát, hogy ismertesse az előterjesztést/
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Sasvári
elnök úr?
Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen a szót! 6 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk
a határozati javaslatot.
Bánhidy László alpolgármester: Nyíri képviselő úr!
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Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen, Alpolgármester úr! A Pénzügyi Bizottság ülésének
végét én vezettem már le, így ezt a részt is. Úgy döntött a Bizottság, hogy meghosszabbítja ezt
a kérelmet, illetve nemmel szavazott erre a részre és javasolja, hogy kössük meg vele a
szerződést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! A Városfejlesztési Bizottság?
Eck András képviselő: A Városfejlesztési nem tárgyalta, hanem én tettem ezt a javaslatot,
hogy tekintettel az alapítvány működésére, annak támogatására javasoltam, hogy kössön
továbbra is szerződést velük az Önkormányzat, és így 2021. februárjáig, ameddig kérték
továbbra is bérelhessék a helységet.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Ezzel kapcsolatban azt szeretném, hogy
nyújtanék be egy módosítást, hogy a város érdekeit és a városháza működését nagyon sokban
segítené, ha lenne egy ilyen pont, ahova az ügyfélszolgálat iránt és a városházára ügyintézés
céljára bejövő polgárok valahol eligazítást kapnának. Ez nagyon megkönnyítené a munkát. Az
lenne a módosítás, hogy mi egyeztetnénk az Otthon Segítünk szervezettel és az alapítványnak
felajánlanánk egy helyet és ha ő elfogadja, akkor megtörténne ez a csere. Tehát mi keresnénk,
és hogyha az Alapítvány elfogadja azt, amit mi ajánlunk, akkor mi ebből a helységből
csinálnánk egy munkát segítő objektumot. Amennyire ismerem nem hiszem, hogy az Otthon
Segítünk Alapítvány annyira ragaszkodna ahhoz a luxus körülményhez, amiket ott talál most.
Együtt keresnénk egy jobb megoldást. Nyíri Attila kért szót!
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! Erről is szó került a Bizottságon és pontosan
azt feszegettük, hogy vajon ez a helyiség mennyire lenne alkalmas ügyfélfogadásra. Ezennel
biztos megint anyagi vonzata lenne. Azt gondolom a porta nagyon jól ellátja ezt a feladatot.
Nem tudjuk igazából értelmezni, hogy mire lenne szükség. Ráadásul nincs is rá határozati
javaslat sem. Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Én azért megnyugtatom a Képviselő urat, hogy nincsen hátsó
szándék. Eck Andrásé a szó!
Eck András képviselő: Azt szeretném kérni, hogy a Képviselő-testület az én módosítómat
támogassa. Amennyiben nyilván az Alapítvány megfelelő másik helyet kap, javaslatként
dönthetünk másképp, de mivel most lejár ez a bérleti szerződés én mindenképpen a
meghosszabbítást javaslom, mivel futó projektjei vannak és nem tudja másképp megvalósítani.
Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Hagy jegyezzem azt meg, hogy én ott voltam Tatán, amikor
az Otthon Segítünk Alapítvány egy országos elismerést kapott. Tehát én tisztában vagyok a
munkájuk hasznosságával. Endre Szabolcs!
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! Mint ahogyan a Járási Hivatalban is
megtalálható az egyablakos ügyintézés nyilván ennek mintájára szeretnénk mi is egy
önkormányzati pontot létrehozni. Több pesti kerületben ez egy jól működő rendszer azért, hogy
egy helyre tudjanak bemenni az ügyfelek és nyilván az adott ügyintéző tudja a problémáját ott
adott helyzetben kezelni, amit esetleg itt a Városháza körbe járkálása után tudná csak elintézni.
Ezt a modellt szeretnénk végre bevezetni és nyilván ehhez kell egy földszinti helyiség, hiszen
nem szeretnénk ezt emeleti irodahelyiségekben megvalósítani. Ezért gondoltuk, hogy itt
kialakítható lesz majd ez az új szolgáltatás. Az lenne Alpolgármester úr módosítója, hogy az
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eredeti határozati javaslat, ami az előterjesztésben szerepel bővüljön ki egy tagmondattal, hogy
akkor nem hosszabbítjuk meg, amennyiben a bérlőnek új bérlemény biztosításáról tud
gondoskodni a Képviselő-testület. Nyilván ez egy következő, végleges döntést fog igényelni.
Február 20-ig van szerződése a kérelmezőnek, addig pedig tudomásom szerint lesz rendkívüli
Képviselő-testületi ülés, tehát mindenképpen vissza tudjuk hozni. Addig meg tudjuk nézni,
hogy fel tudunk-e ajánlani olyan helyiséget, amit a kérelmező is el tudna fogadni. Köszönöm
szépen!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Nyíri Attila úr!
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! Előbb a költségvetési vitában Alpolgármester
úr tette szét a kezét, hogy bizonyos dolgokat nem kéne már megcsinálni, hanem ráhagyjuk a
következő generációra. Én azt gondolom ez pontosan az a téma lenne. Másrészt, ha annyira
költekezni akarunk és át akarunk alakítani, akkor javaslom, hogy mondjuk az
akadálymentesítést kellene első körben megcsinálni a Városházán, mert egyelőre a hivatalokba
még nem jutnak el az emberek. Nem azért, mert nem kapnak információt, hanem azért, mert
képtelenek eljutni arra a helyre, mert nincs akadálymentesítve az épület. Köszönöm szépen!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönjük! Erős Gáboré a szó!
Erős Gábor képviselő: Köszönöm szépen Alpolgármester úr! Úgy gondolom, hogy ez egy
olyan kérdés, ami egy kicsit túl lett beszélve. Azt javaslom, hogy vita nélkül Eck András
képviselő társam módosítójáról szavazzunk. Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Szeretném kérni, hogy azért szavazzunk arról a módosításról
is, amit én indítványoztam, mert semmi veszélyt nem látok benne. Ha valaki megmondja mi
ebben a veszély meg a hátsó szándék, nem akarok nagyokat mondani. Jegyző úr?
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót Alpolgármester úr! Kettő dologra
szeretnék röviden reagálni. Az egyik az, hogy az SzMSz szerint az utoljára benyújtott módosító
javaslatról kell szavazni, tehát először Alpolgármester úr módosító javaslatát kell feltenni
szavazásra. Másrészről pedig Nyíri Attila képviselő úr pont azért lenne földszinti helyen ez az
új integrált ügyfélszolgálati iroda, hogy az akadálymentesítést meg tudjuk oldani.
Természetesen a végcél az lenne, ha több liftet is be tudnánk szereltetni ebbe a műemléki
védettségű épületbe, de ezt tudjuk horribilis összeg és tudjuk, hogy erre most nincsen forrásunk
ezért indultunk el ilyen irányba. Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a módosító javaslatát.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 3 igen, 8 nem és 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés a 17357 hrsz.-ú, természetben a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlanrész
bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány részére
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Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bánhidy László alpolgármester
módosító javaslatát és úgy dönt, hogy az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvánnyal az
Esztergom 17357 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom Bottyán J. u. 3. szám alatt található
ingatlan földszinti, porta mögött található, 59,08 m2 alapterületű helyiségére vonatkozóan a
2021. február 20-ig terjedő, határozott időtartamra meghosszabbítja a bérleti szerződést,
amennyiben a kérelmezőknek új bérlemény biztosításáról gondoskodni tud a képviselő-testület.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: az ügyfél tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül
Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot Eck András
módosítójával.
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés a 17357 hrsz.-ú, természetben a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlanrész
bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány részére
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Eck András képviselő módosító
javaslatát és úgy dönt, hogy az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvánnyal az esztergomi 17357
hrsz-ú, természetben a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlan földszinti, porta mögött
található, 59,08 m2 alapterületű helyiségére vonatkozóan a 2021. február 20-ig terjedő,
határozott időtartamra meghosszabbítja a bérleti szerződést.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: az ügyfél tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül
16. napirendi pont
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Szabó Csabát, hogy ismertesse az előterjesztést!
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Pénzügyi Tulajdonosi és Ellenőrző Bizottság
tárgyalta.
Sasvári Viktor képviselő: 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a határozati
javaslatokat.
Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatokat.
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A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása 2019. 06. 30-ig Garai Mihály Esztergom
0853/6 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Búbánatvölgyben található ingatlana előtti
Duna mederben rögzített úszómű (stéget) létesítéshez szükséges partfalhasználati
engedélyhez
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meghosszabbítja
tulajdonosi hozzájárulását 2019. 06. 30-ig a Garai Mihály Esztergom 0853/6 hrsz.-ú,
természetben 2500 Esztergom, Búbánatvölgyben található ingatlana előtti Duna mederben
rögzített úszómű (stéget) létesítéshez szükséges partfalhasználathoz az alábbi adatok és
feltételek mellett:
Bérlő neve: Garai Mihály
Bérlő adatai: anyja neve: Sallai Sarolta, születési hely-dátum: Nové Zamky, 1962. 12. 24.
Lakcím: Dostojevského 36, 940 01 Nové Zamky, Szlovákia
Bérbe adandó ingatlan megnevezése:
külterületi földrészlet
Bérbe adandó ingatlan nagysága:
2 m2
Bérbe adandó ingatlan művelési ága:
kivett közút
Bérlőnek szánt kedvezmény jogcíme:
Bérlőnek szánt kedvezmény mértéke:
0%
Bérleti díj egységára:
200 Ft/m²/hónap
Bérleti díj:
200 x 2 x 6=2400 Ft/ fél év
Bérleti jogviszony időtartama:
2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban elfogadott adatok és
feltételek felhasználásával készülő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követően folyamatosan
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása 2019. 06. 30-ig az Esztergom Város
Önkormányzat tulajdonát képező Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 12. számú
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lépcsőjénél az ingatlanból 2 m2 területet használathoz úszómű kikötés céljából Laky Zoltán
részére
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meghosszabbítja
tulajdonosi hozzájárulását 2019. 06. 30-ig a az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonát
képező Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 12. számú lépcsőjénél az ingatlanból 2 m2
területet használathoz úszómű kikötés céljából Laky Zoltán részére az alábbi adatok és
feltételek mellett:
Bérlő neve: Laky Zoltán
Bérlő adatai: anyja neve: Balogh Anna, születési hely-dátum: Esztergom, 1973. 04. 13.
Lakcím: 2500 Esztergom, Magyary utca 3.
Bérbe adandó ingatlan megnevezése:
belterületi földrészlet
Bérbe adandó ingatlan nagysága:
2 m2
Bérbe adandó ingatlan művelési ága:
kivett közút
Bérlőnek szánt kedvezmény jogcíme:
Bérlőnek szánt kedvezmény mértéke:
0%
Bérleti díj egységára:
200 Ft/m²/hónap
Bérleti díj:
200 x 2 x 6 =2400 Ft/fél év
Bérleti jogviszony időtartama:
2019. 01.01-től 2019. 06. 30-ig
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban elfogadott adatok és
feltételek felhasználásával készülő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követően folyamatosan
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Tulajdonosi hozzájárulás 2019. 06. 30-ig Stámusz Márk részére az Esztergom Város
Önkormányzat tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 13-as számú
kikötőbaknál 2 m2 nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi
hozzájárulást ad 2019. 06. 30-ig Stámusz Márknak az Esztergom Város Önkormányzat
tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 13-as számú kikötőbaknál 2 m2
nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából az alábbi adatok és feltételek mellett:
Bérlő neve: Stámusz Márk
Bérlő adatai: anyja neve: Gertsmajer Andrea, születési hely-dátum: Szentendre, 1991. 01. 24.
Lakcím: 2500 Esztergom, Ady Endre utca 22.
Bérbe adandó ingatlan megnevezése:
belterületi földrészlet
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2 m2
kivett közút
0%
200 Ft/m²/hónap
200 x 2 x 6 = 2400 Ft/ fél év
2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig

Bérbe adandó ingatlan nagysága:
Bérbe adandó ingatlan művelési ága:
Bérlőnek szánt kedvezmény jogcíme:
Bérlőnek szánt kedvezmény mértéke:
Bérleti díj egységára:
Bérleti díj:
Bérleti jogviszony időtartama:

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban elfogadott adatok és
feltételek felhasználásával készülő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követően folyamatosan
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Tulajdonosi hozzájárulás 2019. 06. 30-ig Tertsch Miklós részére az Esztergom Város
Önkormányzat tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 21-es számú
kikötőbaknál 2 m2 nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi
hozzájárulást ad 2019. 06. 30-ig Tertsch Miklósnak az Esztergom Város Önkormányzat
tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 21-es számú kikötőbaknál 2 m2
nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából az alábbi adatok és feltételek mellett:
Bérlő neve: Tertsch Miklós
Bérlő adatai: anyja neve: Vajda Lujza
Lakcím: 2510 Dorog, Attila út 8.
Bérbe adandó ingatlan megnevezése:
Bérbe adandó ingatlan nagysága:
Bérbe adandó ingatlan művelési ága:
Bérlőnek szánt kedvezmény jogcíme:
Bérlőnek szánt kedvezmény mértéke:
Bérleti díj egységára:
Bérleti díj:
Bérleti jogviszony időtartama:

születési hely-dátum: Dorog, 1947.07.26.
belterületi földrészlet
2 m2
kivett közút
0%
200 Ft/m²/hónap
200 x 2 x 6 =2400 Ft/ fél év
2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban elfogadott adatok és
feltételek felhasználásával készülő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
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Határidő: a döntést követően folyamatosan
A szavazáson 13 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban
Tulajdonosi hozzájárulás 2019. 06. 30-ig Sztulik Ferenc részére az Esztergom Város
Önkormányzat tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 18-as számú
kikötőbaknál 2 m2 nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi
hozzájárulást ad 2019. 06. 30-ig Sztulik Ferencnek az Esztergom Város Önkormányzat
tulajdonában levő Esztergom 16382 helyrajzi számú ingatlan 18-as számú kikötőbaknál 2 m2
nagyságú partfalhasználathoz úszómű kikötés céljából az alábbi adatok és feltételek mellett:
Bérlő neve: Sztulik Ferenc
Bérlő adatai: anyja neve: Faragó Ilona
születési hely-dátum: Esztergom, 1961. 01. 18.
Lakcím: 2525 Bajna, Klapka György utca 38.
Bérbe adandó ingatlan megnevezése:
belterületi földrészlet
Bérbe adandó ingatlan nagysága:
2 m2
Bérbe adandó ingatlan művelési ága:
kivett közút
Bérlőnek szánt kedvezmény jogcíme:
Bérlőnek szánt kedvezmény mértéke:
0%
Bérleti díj egységára:
200 Ft/m²/hónap
Bérleti díj:
200 x 2 x 6 =2400 Ft/ fél év
Bérleti jogviszony időtartama:
2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban elfogadott adatok és
feltételek felhasználásával készülő tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követően folyamatosan
Stámusz Andrea képviselő kiment, így a képviselők száma 12 főre csökkent.
S-08. napirendi pont
Pályázat benyújtása „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati kiírásra
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte a Jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Endre Szabolcs jegyző: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

44

A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Pályázat benyújtása „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati kiírásra
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az
Innovációs és Technológiai Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című
pályázati kiírására a maximális 3.000.000 Ft támogatási összegben.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: 2019.02.28.
S-09. napirend
Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található Nagyterem és
Kistárgyaló térítésmentes használatba adásáról
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Szabó Csabát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal épületében található Nagyterem és
Kistárgyaló térítésmentes használatba adásáról
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen
használatba adja 2019. 01. 31- én a Jegyzők Országos Szövetsége számára az Esztergomi Közös
Önkormányzati Hivatal épületében található Nagyterem és Kistárgyaló helységeket rendezvény
megtartása céljából.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

S-10. napirend.
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Döntés a Pilisszentlélek 40127 hrsz-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1.sz.
alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Szabó Csabát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szabó Csaba Vagyongazdálkodási Csoportvezető: Ismertette az előterjesztést.
Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A szavazáson 12 fő vett részt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2019. (I.24.) önkormányzati
határozata
Döntés a Pilisszentlélek 40127 hrsz-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1.sz.
alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról
l. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen
használatba adja 2019. 02.23-án a pilisszentléleki óvoda szülői közössége (képviseli: Reményi
Orsolya) számára, a Pilisszentlélek 40127 hrsz-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Hunyadi
u. 1. sz. alatt található, kultúrház megnevezésű ingatlant, farsangi bál megtartása céljából.
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős: Romanek Etelka polgármester
Határidő: a döntést követően azonnal
Bánhidy László alpolgármester: Felkérte Pacz Jánost, hogy adjon tájékoztatást a Csenkei hídi
útról.
Pacz János Városfejlesztési Osztályvezető: Ismertette a tájékoztatót.
Stámusz Andrea képviselő visszajött az ülésterembe, így a képviselők száma 13 főre
emelkedett.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Sasvári Viktor képviselő úré a szó!
Sasvári Viktor képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. Megnyugtatna, ha Alpolgármester úr
tenne egy ígéretet, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így lesz és befejeződik.
Nagyon várják ezt az ott élők.
Bánhidy László alpolgármester: Nem csak az ott élők számára, hanem a Duna mentén
közlekedők számára fontos. Én állítom, ígérem, hogy ameddig színen vagyok támogatom
maximálisan ezt a programot. Nyíri Attila!
Nyíri Attila képviselő: Köszönöm szépen a szót! Nem szorosan, de mégis ehhez kapcsolódó a
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téma. 2014-ben a Kormányunk megígérte, hogy itt a kivezető útnál lesz járdasziget, világítás,
buszöböl. Nagy szükség lenne rá a Búbánati részen. Elég nehéz már ott átközlekedni egyik
oldalról a másikra. Csak egy gyalogátkelőhely van ott a Vaskocsma felé, ha jól emlékszem.
Másrészt a közvilágítás annyira gyatra, hogy szinte nincs. Ez miért állt meg, tudunk erről
valamit? Ha már így a tájékoztatásban vagyunk Pacz úr, tud-e valamit? Köszönöm!
Bánhidy László alpolgármester: Pacz János úr!
Pacz János Városfejlesztési Osztályvezető: Tudunk valamit. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megterveztette az egészet, de különböző okok miatt megállt, lejárt az engedélyt. Ezt az
engedélyt megújította és éppen az elmúlt évben kérte az Önkormányzat hozzájárulását. A
szennyvízátemelő áthelyezésével kapcsolatban folynak egyeztetések, 0hogy hova tegyük át,
hogy megvalósuljon a Magyar Közút beruházása.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! A képviselő úr felvetésével azt hiszem
mindenki egyetért, hogy ez egy nagyon égető feladat. A mi dolgunk ebben az, hogy üssük a
vasat. Jegyző úr?
dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen! Annyi kiegészítést tennék, hogy nyilván a
közbeszerzési eljárás lezárulóban van, a szakbizottság a jövő héten hétfőn fog összeülni, ahol a
bíráló bizottsági véleményeket jóváhagyják. Azzal, hogy most Önök elfogadták az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletet – amit köszönünk – megteremtették a jogi lehetőségét annak,
hogy a következő Képviselő-testületi ülésre nyilván, mint új kötelezettségvállalást ezt be tudjuk
hozni. Ez egy technikai jellegű döntés, vissza kell hoznunk. Jogi akadálya nincsen, reméljük
pénzügyi sem lesz.
Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Tekintettel arra, hogy a nyílt napirendi pontok
véget értek, ezért 10 perc szünetet rendelek el és folytatjuk zárt üléssel.
Mivel további észrevétel nem történt, ezért az alpolgármester 11 óra 50 perckor az ülést bezárta.
K.m.f.

dr. Endre Szabolcs
jegyző

Romanek Etelka
polgármester
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