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Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 28-án 10 órakor
a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Lovagtermében megtartott
alakuló üléséről
Jelen vannak: Hernádi Ádám polgármester
Dr. Alberti Péter képviselő
Bánhidy András képviselő
Eck András képviselő
Heckel Zoltán képviselő
Dr. Révfalvi Gergely képviselő
Tordainé Vida Katalin képviselő
Tóth Tamás Béla képviselő

Bádi Gábor képviselő
Cserép János képviselő
Erős Gábor képviselő
Kovács Tamás képviselő
Simonné Cserép Krisztina képviselő
Torma László képviselő
Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint
Jegyző: dr. Endre Szabolcs
Aljegyző: Tóth János
Jegyzőkönyvvezető: Argyelánné Gerendás Ágnes, Cseszka Noémi, Gerendás Linda
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselő-testületünk ünnepi
alakuló ülésének kezdetén kérem, énekeljük el közösen a Himnuszt.
A jelenlévők együtt éneklik a Himnuszt.
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelettel köszöntöm Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ünnepi alakuló ülésén megjelent képviselőket, vendégeinket. Külön
köszöntöm: Párkány testvérvárosunk polgármesterét, Szabó Eugen urat, Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott urat, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjét, a Megyei
Közgyűlés képviseletében Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala képviseletében Horváth Szeder Gábor
hivatalvezető urat! Külön köszöntöm Dr. Dinnyés József urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, illetve városunk Díszpolgárát professzor Prokopp Mária Asszonyt! Tisztelt
Képviselő-testület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megállapítom, hogy az ülés törvényesen
került összehívásra, a meghívót a képviselők az ülés előtt megkapták. Jelen van a
polgármester és 14 fő képviselő, így az ülés határozatképes. Kérdezem, hogy van-e a Tisztelt
Képviselők közül valakinek javaslata vagy módosító indítványa a meghívóban szereplő
napirendhez? Szavazásra bocsátom az ülés napirendjét, felkérem jegyző urat a szavazatok
összeszámolására. Kérem, aki elfogadja kézfeltartással jelezze.
Szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 15 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 622/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Napirendi pontok elfogadása
1.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Előterjesztő: Dr. Dinnyés József, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2.

Az önkormányzati képviselők esküje és megbízóleveleinek átadása
Előterjesztő: Dr. Dinnyés József, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3.

A polgármester esküje
Előterjesztő: Dr. Dinnyés József, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4.

A polgármester illetményének és költségtérítésének deklarálása
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

5.

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

6.

Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Hernádi Ádám polgármester: Felkérem Dr. Dinnyés József urat, a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az önkormányzati választás eredményét.
Dr. Dinnyés József a Helyi Választási Bizottság elnöke: Ismertette a 2019. október 13-i
önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának eredményét.
(Felolvasott tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm elnök úr tájékoztatóját!
2. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők esküje és megbízóleveleinek átadása
Hernádi Ádám polgármester: Kérem a tisztelt képviselőket, hogy közösen tegyék le az
esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt! Felkérem a megjelenteket, hogy álljanak fel
az eskütételhez és kérem jegyző urat, hogy olvassa fel az eskü szövegét!
Dr. Endre Szabolcs jegyző: Előolvassa az eskü szövegét:
„Én, ………
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
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hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A Képviselő-testület tagjai letették az esküt.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy nevük
felolvasásakor fáradjanak ki a mellettünk lévő asztal elé, írják alá az esküokmányt és vegyék
át a megbízólevelüket! Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adja át a
megbízóleveleket! Jegyző urat kérem, hogy egyenként szólítsa a képviselőket!
A Képviselő-testület tagjai átvették a megbízóleveleket.
3. Napirendi pont
A polgármester esküje
Hernádi Ádám polgármester: Ünnepi ülésünk következő napirendjeként leteszem a
polgármesteri eskümet a Képviselő-testület előtt. Kérem a megjelenteket, hogy álljanak fel és
kérem a jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét!
Dr. Endre Szabolcs jegyző: Előolvassa az eskü szövegét:
„Én, Hernádi Ádám
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Hernádi Ádám polgármester letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt.
4. Napirendi pont
A polgármester illetményének és költségtérítésének deklarálása
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Alakuló
ülésünk következő napirendi pontja a polgármester illetményének és költségtérítésének
deklarálása. Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Dr. Endre Szabolcs jegyző: Ismertette az előterjesztést.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm szépen Jegyző Úr! Kérdezem a tisztelt
képviselőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek módosító indítványa?
Amennyiben nincs kérem szavazzunk! Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Felkérem
jegyző urat a szavazatok összeszámolására! Kérem, hogy aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze. Szavazásra tettel fel 396/2019–es számú előterjesztés mellékletét képező I. határozati
javaslatot.
Szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 15 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 623/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
A polgármester illetményének deklarálása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése d) pontja alapján deklarálja, hogy a
polgármester illetménye havi 798.000 Ft. (bruttó 698.000 Ft + bruttó 100.000 Ft
idegennyelv tudási pótlék)
Felelős: dr. Endre Szabolcs jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságának
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül
Hernádi Ádám polgármester: Szavazásra tettel fel 396/2019–es számú előterjesztés
mellékletét képező II. határozati javaslatot.
Szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 15 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 624/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
A polgármester költségtérítésének deklarálása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján deklarálja, hogy a
polgármester havi 104.700 Ft összegű költségtérítésre jogosult.
Felelős: dr. Endre Szabolcs jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságának
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül
5. Napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
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Hernádi Ádám polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket,
hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs
szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Felkérem a jegyző urat a szavazatok
összeszámolására! Kérem, hogy aki elfogadja kézfeltartással jelezze. Szavazásra tette fel
397/2019–es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.
Szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 15 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 625/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 24. §
(2) bekezdése alapján a titkos szavazások lebonyolítása és az eredmények megállapítása
érdekében - tagjai közül - három főből álló Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
dr. Alberti Péter képviselő, a bizottság elnöke;
Eck András képviselő, a bizottság tagja;
Cserép János képviselő, a bizottság tagja.
Felelős: szükség esetén a titkos szavazatok lebonyolítására és az eredmények megállapítására:
a Szavazatszámláló Bizottság tagjai
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása
Hernádi Ádám polgármester: Ismertette az előterjesztést. Polgármesteri munkám segítésére
főállású alpolgármesternek Erős Gábor képviselő úr megválasztását javaslom. Az
alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztanunk. A választást az elnökség melletti
asztalnál bonyolítjuk le. Kérem, a szavazatszámláló bizottságot, hogy kezdje el munkáját!
Felkérem a Képviselő-testületet a titkos szavazásra! A szavazatok leadásának és
összeszámolásának idejére 10 perc szünetet rendelek el.
A Polgármester 10 óra 28 perckor 10 perc szünetet rendelt el.
Az alakuló ülés 10 óra 38 perckor folytatódott.
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégeink! Felkérem Dr.
Alberti Péter képviselő urat, a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazás eredményének
ismertetésére!
Dr. Alberti Péter képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Esztergom Város Képviselő-testülete
a 15 leadott szavazatból 13 érvényes (igen) szavazat mellett Erős Gábor képviselő urat
Esztergom Város alpolgármesterévé választotta. Gratulálunk!
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Hernádi Ádám polgármester: A titkos szavazás eredménye alapján ismertette a 398/2019-es
számú előterjesztés mellékletét képező I. határozati javaslatot.
Szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 626/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Főállású alpolgármester megválasztása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Erős Gábor képviselőt főállású
alpolgármesterré választja 2019. október 28. napjával.
Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságának
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül
Hernádi Ádám polgármester: Gratulálok Erős Gábor képviselő úrnak alpolgármesterré
történt megválasztásához! Kérem, foglalja el helyét az elnöki asztalnál! A jogszabályi
előírások szerint az alpolgármesterré megválasztott képviselőnek alpolgármesterként is esküt
kell tennie. Kérem az Alpolgármester Urat, hogy tegye le az esküt és utána írja alá az
esküokmányt! Felkérem a megjelenteket, hogy álljanak fel az alpolgármester eskütételéhez!
Kérem jegyző urat, hogy olvassa előre az eskü szövegét!
Dr. Endre Szabolcs jegyző: Előolvassa az eskü szövegét:
„Én, Erős Gábor
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Erős Gábor alpolgármester letette az esküt, majd átvette a megbízólevelet.
Hernádi Ádám polgármester: A Képviselő-testület alakuló ülésén a törvény kötelezően
előírja a megválasztott alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását.
Ismertette az előterjesztést. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek
módosító indítványa? Erős Gábor.
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Erős Gábor alpolgármester: Érintettség okán kérném a szavazásból való kizárásomat.
Köszönöm!
Hernádi Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
Szavazásban részt vett 14 fő.
A Képviselő-testület 14 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 627/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Kizárás a szavazásból
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személyes érintettség
okán kizárja Erős Gábor alpolgármestert a szavazásból, az alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása során.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Hernádi Ádám polgármester: Szavazásra tette fel 398/2019–es számú előterjesztés
mellékletét képező II. határozati javaslatot.
Szavazásban részt vett 14 fő.
A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 628/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Alpolgármester illetménye
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Erős Gábor alpolgármester
havi illetményét a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi bruttó 628.200 forintban
állapítja meg.
Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságának
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül
Hernádi Ádám polgármester: Szavazásra tette fel 398/2019–es számú előterjesztés
mellékletét képező III. határozati javaslatot.
Szavazásban részt vett 14 fő.
A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 629/2019. (X.28.) önkormányzati
határozata
Alpolgármester költségtérítése
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Erős
Gábor alpolgármestert havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű, azaz havi
bruttó 94.230 forint költségtérítés illeti meg.
Felelős: Dr. Endre Szabolcs jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságának
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül
Hernádi Ádám polgármester: Szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy Dinnyés
József szót kért a szünetben. Megadom a szót!
Dr. Dinnyés József a Helyi Választási Bizottság elnöke: Polgármester megválasztásának
százalékos arányát eltévesztettem, most korrigálni szeretném. Az érvényes szavazatoknak az
58,28%-át szerezte meg. Köszönöm szépen!
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelt Esztergomiak, Tisztelt Képviselő-testület, Kedves
Megjelentek! Engedjék meg, hogy számomra élőként, létezőként köszöntsem szeretett
városunkat Esztergomot! Hiszen minden rendezvény, beszéd vagy eseményen köszöntünk
mindenkit, aki élő személy és fontos nekünk, de sohasem köszöntjük magát a várost. Tudom,
hogy elsősorban mi vagyunk Esztergom, de az otthonunk, a történelmünk, ezek a falak,
amelyek között éljük az életünket pontosan Esztergom, mint mi magunk, ezért kell, hogy
rendhagyóan köszöntsem ezt a gyönyörű várost, amit Magyarországon belül is szűkebb
hazánknak tekintünk. Köszönöm tehát az Esztergomiaknak, a városunknak és mindenkinek,
hogy most együtt itt lehetünk és megkezdhetjük a közös munkát a városunkért és minden
lakójáért. Mindenkinek üzenem politikai pártállástól, személyektől függetlenül, hogy minden
esztergominak a polgármestere akarok lenni és az a csapat, amellyel nekivágtam a
kampánynak, velem együtt minden esztergomiért elkötelezetten és minden erejét és tudását
latba vetve fog dolgozni. Ez Önöknek az ígéretem! Ha már az ígéreteknél tartunk, amely
sokak szerint a kampányok gerincét képezik, újabb ígérettel állok itt most Önök elött.
Megígérem, hogy azt, amit a kampányban ígértem minden erőmmel végre fogom hajtani! A
feladat nem lesz könnyű, ezt már akkor is tudtam, amikor csapatommal a kampányba
belevágtunk és tisztában voltunk azzal, hogy egy várost vezetni felelősségteljes, akadályokkal
és nem várt meglepetésekkel, örömmel és akár kudarcokkal szegélyezett, nem egyszerű
vállalás. A kampányomban elhangzottakat maradéktalanul vállalom, minden erőmmel és
kapcsolati tőkémmel, képességemmel azon leszek, hogy Esztergom az 1000 éves múltjával,
történelmi gazdagságával, hit és tudásbéli minőségével, kulturális és természeti adottságaival
végre arra a helyre kerüljön, ami megilleti. Célom, hogy rangot, minőséget és jó élhetőséget
biztosítsunk az esztergomiak számára. Kedves Esztergomiak! Mint a helyhatósági győzelem,
úgy ez a munka sem fog Önök nélkül menni. Azt kérem Önöktől, hogy ne fukarkodjanak a
bíztatással vagy az esetleges kritikákkal sem, mert az Önök segítsége vagy visszajelzése
nélkül ez a munka nem fog menni. Még egy kérésem van! A terveim szerint a következő
években nagy átalakulások várhatóak a városunk életében, amelyeknek kialakítása, építése,
fejlesztése folyamán átmeneti nehézségeket okozhat majd, ezért kérem Önöket,
esztergomiakat, hogy türelemmel, emberséggel legyünk egymás felé így lépve szövetségre
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szeretett városunkért, Esztergomért. Esztergom a hit, a kultúra, a tudás, az emberség városa.
Ebben a szellemben kívánom fejleszteni, működtetni és átadni a jövőnek. Köszönöm szépen,
hogy meghallgattak! Tisztelt Képviselő-testület! Az ünnepi alakuló ülésünket bezárom.
Kérem, hogy ünnepi ülésünk befejezéseként énekeljük el közösen a Szózatot. Utána pedig
szívesen látom Önöket egy pezsgős koccintásra.
A jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.
A Szózat elhangzása után az alakuló ülés 10 óra 55 perckor véget ért.
K. m. f.

Hernádi Ádám
polgármester

dr. Endre Szabolcs
jegyző
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