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Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 10-én 9 óra 30
perckor a Városháza Nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Romanek Etelka polgármester, Bánhidy László alpolgármester
Nyíri Attila képviselő
Meghívottak: a jelenléti ív szerint
Jegyző: dr. Endre Szabolcs
Aljegyző: Tóth János
Jegyzőkönyvvezető: Argyelánné Gerendás Ágnes, Cseszka Noémi
Romanek Etelka polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő, jelen van 3 fő, a Képviselő-testület nem
határozatképes. Két napirendi pontot jelöltünk meg, mind a két napirend határidőhöz kötött, az
egyik a Széchenyi tér 14. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásához kapcsolódó
nyilatkozat és a felmerült tartozásra vonatkozó képviselő-testületi döntés. A másik napirendi
pont a Töltés utcában élők közül 8 család számára lakáskiutalás, ami lehetővé tette volna, hogy
ezeket az ingatlanokat el tudtuk volna bontani. Ezen kívül sürgősséggel egy következő napirend
is lett volna, az útfelbontáshoz kapcsolódó engedélyek, amit a Tulajdonosi Bizottság szokott
tárgyalni, de gondoltuk, ha testületi ülés van, akkor testület elé hozzuk. A tegnapi napig
reménykedtünk abban, hogy határozatképes lesz a testületi ülés. Jelezte három képviselő, hogy
itt lesz, Nyíri Attila, Stámusz Andrea, Tanár úr. Viszont ma reggel kaptunk képviselőktől
jelzést, hogy nem tudnak eljönni a képviselő-testületi ülésre. Ez egy elég érdekes helyzet.
Jegyző urat megkérem, hogy ismertesse, hogy ilyenkor mi a teendő. Mivel tudjuk, hogy nem
fognak jönni a Képviselő-testület tagjai, akkor valószínű nem érdemes 15 percig várni, de lehet
akkor is kell várnunk, hátha még is jönnek. Légy szíves!
Dr. Endre Szabolcs jegyző: Köszönöm szépen a szót! SZMSZ-ünk úgy szabályozza ezt a
kérdést, hogy 15 percig kellene várni, de amennyiben a képviselők jelzik azt, hogy nem fognak
tudni részt venni előzetesen a képviselő-testületi ülésen, akkor nyilván értelmetlen itt várni,
hiszen 9 képviselő jelezte, hogy nem fog részt venni ezen az ülésen. Akkor van ez a 15 perces
szabály, amikor nem kapjuk meg előzetesen a jelzést. Tudjuk, hogy ez a képviselő-testületi ülés
most határozatképtelen lesz, tehát berekeszthető az ülés. SZMSZ szerint 8 napon belül kellene
összehívni egy újat, de erre ebben a ciklusban már nem lehet mód, hiszen a 8 napon túli időszak
már a Képviselő-testület mandátumát követő időszakra esik. Az alakuló ülésen, illetve az azt
követő üléséken tudják ezeket a napirendi pontokat tárgyalni. Köszönöm!
Romanek Etelka polgármester: Nincs más teendőnk, mint megköszönöm mindannyiuknak a
fáradozást, a részvételt és ezt a mai ülést bezárom. Mindenkinek további szép napot kívánok!
Mivel további észrevétel nem történt, ezért a polgármester 9 óra 38 perckor az ülést bezárta.
K.m.f.
Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Romanek Etelka
polgármester
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