Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92.

Készült: 2 példányban
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2. sz. példány

JEGYZŐKÖNYV
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. november 25-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 25-én 9 órakor a
Városháza Nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Hernádi Ádám polgármester, Erős Gábor alpolgármester
Dr. Alberti Péter képviselő
Bánhidy András képviselő
Eck András képviselő
Kovács Tamás képviselő
Simonné Cserép Krisztina képviselő
Torma László képviselő
Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

Bádi Gábor képviselő
Cserép János képviselő
Heckel Zoltán képviselő
Dr. Révfalvi Gergely képviselő
Tordainé Vida Katalin képviselő
Tóth Tamás Béla képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint
Jegyző: Schottner Norbert
Aljegyző: Tóth János
Jegyzőkönyvvezető: Cseszka Noémi, Gerendás Linda
Hernádi Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
törvényesen került összehívásra, a meghívót a képviselők rendkívüli ülés előtt 3 nappal
megkapták. Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő, jelen van 14 fő, a Képviselőtestület határozatképes. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon
kívül van-e valakinek javaslata, módosító indítványa? Megadom a szót Dr. Révfalvi Gergely
képviselő úrnak!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Az alábbi javaslatot tenném, az SZMSZ 13. pontjának (5)
bekezdése szerint bármelyik képviselő javasolhatja az ülés elnapolását. Én ezt most
előterjeszteném, mivel a meghívót pénteken 14 óra után kaptam meg. Rendeletet fogunk
alkotni ezen a testületi ülésen, az SZMSZ szerint az előterjesztéshez a 11. pont (6) bekezdése
alapján a testületi ülést megelőző munkanap 12 órájáig tehető módosító javaslat. A meghívó
megérkezésekor már ez a jogom megszűnt. Az önkormányzati törvény értelmében a
rendeletalkotási hatáskör nem vonható meg, ha most rendeletet alkotunk, akkor
alkotmányosan érvénytelen lesz, tekintettel arra, hogy a képviselők nem vehettek részt a
rendeletalkotásban.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: A jelenleg elfogadásra kerülő SZMSZ alapján vagy a jelenleg
hatályos SZMSZ alapján mondta azt, amit mondott? A jelenlegi SZMSZ alapján a képviselőtestület számára kiküldött anyagra 2 naptári nap áll rendelkezésre. A jelenleg hatályos SZMSZ
alapján ennek a testületnek ez a napirendi pontja jogszerűen van felvéve az előterjesztések
közé.
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Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Fenntartom az álláspontomat. Jelenleg hatályos SZMSZ a
18/2014. (XI.19.) elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, amely alapján a képviselő a
testületi ülést megelőző munkanap 12 órájáig tehet módosító javaslatot. A jogszabály
érvényességéhez 4 feltétel kell, az arra feljogosított szerv, annak megfelelő eljárás rendben,
legyen kihirdetve, illetve illeszkedjen a jogszabályi hierarchiába.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: Megismételni tudnám önmagamat. Önnek ezen az ülésen joga
van, ahhoz, hogy módosítást nyújtson be, amit az ülés vezetője külön fog megszavaztatni.
Volt egy munkaértekezlet, ahol Ön megismerte ezt az SZMSZ-t, amiről most fog tárgyalni a
Képviselő-testület. Semmi akadálya nincs annak, hogy most módosító indítványt nyújtson be.
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: A mostani hatályos SZMSZ alapján hol van szabályozva,
hogy módosító indítványt az ülésen előterjeszthetem?
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: Ez képviselői alapjog. Minden képviselő nyújthat be módosító
indítványt.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót Dr. Alberti Péter képviselő úrnak!
Dr. Alberti Péter képviselő: Tájékoztatom képviselő urat, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ
alapján a kialakult gyakorlat is az volt, hogy a képviselő-testület ülései során a napirendhez
tartozó kérdésekben bármelyik képviselő terjeszthetett elő módosító javaslatot.
Hernádi Ádám polgármester: Szavazásra bocsátom Dr. Révfalvi Gergely képviselő
ügyrendi javaslatát, hogy elnapoljuk a mai képviselő-testületi ülést. Kérem szavazzunk!
A szavazásban részt vett 14 fő.
A Képviselő-testület 1 igen 10 nem 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 630/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Ügyrendi javaslat
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
„Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Révfalvi Gergely
képviselő ügyrendi javaslatát és úgy dönt, hogy az ülést elnapolja.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal”
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Hernádi Ádám polgármester: Kérem szavazzunk a napirendek elfogadásáról!
A szavazásban részt vett 14 fő.
A Képviselő-testület 13 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 631/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Napirendi pontok elfogadása
1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak megalakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
3. Javaslat Esztergom város helyi járati menetrendjének módosítására 2019. december
15-től
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
4. A Képviselő-testület 2019. decemberi munkaterve
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
5. Településrendezési eszközök elfogadása
önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

és

egyes

építésüggyel

összefüggő

6. Esztergom, Széchenyi tér 14. szám alatti, részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes
tulajdonba adása Esztergom Város Önkormányzata számára
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
7. Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatója díjazásának megállapításáról, valamint a társaság
Alapító Okirata módosításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Hernádi Ádám polgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Megadom a szót Dr. Révfalvi Gergely
képviselő úrnak!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Átnézve az SZMSZ-t az alábbi észrevételeim lennének: a
Polgári törvénykönyv 2014-es kodifikációja során jogalkotási alapelv lett, hogy „illetve és
illetőleg” szót jogszabályban ne használjunk mert a formállogika szabályai szerint nem
egyértelmű a magyar nyelvben, hogy ez „vagy” kapcsolat vagy „és/vagy” kapcsolat. Az
SZMSZ-ben a 12. pont (6) bekezdés és a 26. pont (3) a) pontjai szerint tisztázzuk, hogy
milyen logikai kapcsolat van. Az SZMSZ 13. pontjában a polgármester, alpolgármester,
valamint jegyző javasolhat sürgősségi javaslatot, tekintettel arra, hogy ez egy képviselőtestületi ülés ezt nem lehet megvonni a képviselőktől.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: A most képviselő-testület előtt lévő SZMSZ-t a megyei
kormányhivatal előzetesen átnézte. Egy helyi jogszabályról, rendeletről van szó. A
sürgősségnél szűkítve lett a kör a korábbi SZMSZ-hez képest ez a képviselő-testület joga,
hogy eldöntse, hogy sürgősségi indítványt ki és hogyan nyújtson be. Képviselőknek is joga
van és ezt a rendes ülésnél megtalálja, hogy 10 nappal a rendes ülés előtt kell benyújtani.
Eck András képviselő megérkezett az ülésterembe, a Képviselő-testület létszáma 15 főre
emelkedett.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót Dr. Révfalvi Gergely képviselő úrnak!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Álláspontom szerint akkor is ez a képviselői jogkör
csorbítása. Szerintem a képviselőt nem lehet olyan jogtól megfosztani, ami törvény szerint
megilleti. További észrevételem, hogy a 29. pont alapján a képviselőcsoportot legalább 4
képviselő alakíthat. Ha valaki kilép, akkor 3 taggal még működhet a képviselői csoport. A
képviselő a képviselőcsoportból bármikor kiléphet. Hány képviselő alakíthat
képviselőcsoportot?
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: A 36. §-ról esett szó. 4 képviselő alakíthat képviselőcsoportot, így
tudják a jogaikat gyakorolni. 3 fővel működhet a képviselőcsoport csak a jogait nem tudja
gyakorolni.
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót Dr. Alberti Péter képviselő úrnak!
Dr. Alberti Péter képviselő: Néhány apró módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni az
SZMSZ-hez. Felolvasta a módosító javaslatát.
Hernádi Ádám polgármester: Van valakinek kérdése Dr. Révfalvi Gergely módosító
javaslatához? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a módosító javaslatról!
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A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 4 igen 11 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 632/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
„Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Révfalvi Gergely
képviselő módosító indítványát az SZMSZ tervezet kapcsán, mely szerint a 12. pont (6)
bekezdés, és a 26. pont (3) a) pontjában szereplő „illetve” szó tisztázásra kerül, valamint az
SZMSZ tervezet 13. pontja alapján a képviselő is tehet sürgősségi indítványt.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal”
Hernádi Ádám polgármester: Van valakinek kérdése Dr. Alberti Péter módosító
javaslatához? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a módosító javaslatról!
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 633/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Alberti Péter képviselő
módosító javaslatát az alábbiak szerint:
- a 16. § (7) bekezdés 2. mondata elhagyásra kerül,
- a 19. § 2. mondata módosul: „A kérdéseket írásban kell benyújtani legkésőbb a rendes
testületi ülés előtt két munkanappal, vagy legkésőbb a rendkívüli ülés előtt 12 órával,
- a 30 § (3) bekezdés f) pontja helyébe a választókerület kifejezés helyett a „település”
szó kerül.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Hernádi Ádám polgármester: Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel a 400/2019-es számú előterjesztés
mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 13 igen 2 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta meg:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Hernádi Ádám polgármester: Zárt üléssel folytatjuk az ülést. Kérem, hogy a zárt ülés
idejére a képviselők, a hivatal illetékes munkatársai és az érintettek kivételével mindenki
szíveskedjék elhagyni a termet. A zárt ülés megkezdéséig 10 perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület nyílt ülése 9 óra 38 perckor folytatódott.
Hernádi Ádám polgármester: A zárt ülésen a képviselő-testület megválasztotta a bizottságai
és a részönkormányzat tagjait. Ismertette a határozatokat. Megkérem, hogy az esküt a most
megválasztott bizottsági tagok tegyék le a képviselő-testület előtt. Felkérem a jegyző urat,
hogy olvassa elő az eskü szövegét.
Schottner Norbert jegyző: Előolvasta az eskü szövegét.
A jelenlévő bizottsági és részönkormányzati külsős tagjai letették az esküt és aláírták az
esküokmányt.
3. Napirendi pont
Javaslat Esztergom város helyi járati menetrendjének módosítására 2019. december 15től
Hernádi Ádám polgármester: Köszöntötte a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőit. Van valakinek
kérdése a napirenddel kapcsolatban? Pacz János úrnak megadom a szót!
Pacz János Városfejlesztési Osztály osztályvezetője: Szeretném tájékoztatni az utazó
közönséget is, hogy lesz egy 2-es járat és lesz egy 43 F járat, ami a Földműves utcáig fog
közlekedni és a 43-as járat érinteni fogja a vasútállomást.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése? Megadom a
szót Simonné Cserép Krisztina képviselő asszonynak!
Simonné Cserép Krisztina képviselő: A Vaszary Kolos Kórházban is és a környező
településeken dolgozók munkaideje korán reggel kezdődik, ezért a távolsági buszokról át kell
szállni, hogy beérkezzenek időben a munkahelyükre vagy fognak biztosítani egy olyan járatot,
ami legalább reggel és este bejön a városba?
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót a Volán képviselőinek!
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Illés Józsefné VOLÁNBUSZ Zrt.-től: A vasútállomás mellett ott van az autóbuszállomás,
várhatóan néhány helyközi járat is érinteni fogja. Fontosnak tartjuk, hogy megoldjuk a
váróslakók közlekedését a vasútállomástól a Bánomi lakótelepig. Jelenlegi menetrendben
körjáratok vannak. Ezért került be a menetrendbe a legrövidebb úton, a főútvonalon
közlekedő 2-es jelzésű járat. Az elővárosi járatok és a környéki járatok továbbra is a jelenlegi
autóbuszállomásra a Simor János utcára fognak közlekedni. Komoly előkészítő munka van
folyamatban az új autóbuszállomás közlekedésének megoldására. Komplex menetrenddel
készülünk.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése? Megadom a
szót Cserép János képviselő úrnak!
Cserép János képviselő: 2-es új helyijárat 8:30-kor indul először és 22:30-ig jár. Ki ennek a
célközönsége? Mely utasoknak szeretnék megoldani a napi problémáikat?
Hernádi Ádám polgármester: Megadom a szót Illés Józsefnének!
Illés Józsefné VOLÁNBUSZ Zrt.-től: A 2-es járat funkciójának megértésére látni kell a
jelenlegi menetrendet. Az 1-es és 11-es jelzésű járatok magába foglalják a Lázár Vilmos úti
részt, illetve a kórházat. A 11-es járat jelenleg úgy közlekedik, hogy az utolsó járat reggel 8
órakor megy fel a Bánomi lakótelepig és legközelebb csak délben indul. A holt időt
szeretnénk kitölteni.
Hernádi Ádám polgármester: Ez egy ideiglenes dolog, és ahogy igény jelentkezik, úgy
fogjuk módosítani a menetrendet. Szavazásra tette fel a 406/2019-es számú előterjesztés
mellékletét képező határozati javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 636/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Javaslat Esztergom város helyi járati menetrendjének módosítására 2019. december 15től
I. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
VOLÁNBUSZ Zrt. 2-es jelzésű járat bevezetésére vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint
A 2-es jelzésű járat megállóhelyei:
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Menetidő
(perc)

MEGÁLLÓHELYEK

0

Vasútállomás

1

Baross G. u.

3

Erzsébet királyné u.

4

Eszperantó utca

5

Arany János utca

7

Rákóczi tér

9

Bajcsy-Zsilinszky u.

8

11

Béke tér (Bazilika)

12

Kőrösy László utcai iskolák

13

Bánomi lakótelep

15

Földműves utca

16

Honvédtemető utca

17

Klapka tér

18

Szent István tér (Bazilika)

20

Bajcsy-Zsilinszky u.

21

Rákóczi tér

23

Arany János utca

24

Eszperantó utca

25

Erzsébet királyné u.

27

Baross G. u.

28

Vasútállomás

A 2-es jelzésű járat menetrendje:
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Vasútállomás - Bánomi lakótelep - Vasútállomás
Munkanapokon

8:30 - 11:30 ____60 percenként
17:30 - 20:30 ___60 percenként
21:30 - 22:30 ___30 percenként

II. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
VOLÁNBUSZ Zrt. a 43-as jelzésű járat menetrendjére és útvonalának megváltoztatására tett
javaslatot azzal, hogy a 43/F-es jelzésű járatnál az alábbi megállókban kell megállni .
A 43-as járat menetrendje a következő:

43

Bánomi lakótelep - Kenyérmezei buszforduló

Bánomi lakóteleptől

Kenyérmezei buszfordulótól

MUNKANAPOKON
5:35, 6:35, 7:30, Tn8:18

4:45, 6:00, 7:00, Tn7:55,

F9:18; F10:18; F11:18;

F8:43; F9:43; F10:43;

12:18; 14:00,

11:43; 12;43; 14:30,

15:18 - 20:18 ____60 percenként

15:43 - 20:43 ____60 percenként

SZABADNAPOKON
5:18 - 9:18 ____60 percenként

5:43 - 7:43 ____60 percenként

T10:18

T8:43

11:18 - 19:18 ____60 percenként

9:43 - 19:43 ____60 percenként

MUNKASZÜNETI NAPOKON
5:18 - 19:18 ____60 percenként

5:43 - 19:43 ____60 percenként

Tn = a járat a nyári időszámítás tartama alatt Kertvárosi temető betéréssel közlekedik
T = a járat Kertvárosi temető betéréssel közlekedik
F = 43 F jelzéssel Földműves utcától/ig közlekedik
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A 43-as járatok megállóhelyei (Vasútállomás betéréssel):
Menetidő
(perc)
0

43
MEGÁLLÓHELYEK
Bánomi lakótelep

1

Földműves utca

2

Honvédtemető utca

3

Klapka tér

4

Szent István tér( Bazilika)

5

Bajcsy-Zsilinszky u.

6

Rákóczi tér

7

Arany János utca

8

Eszperantó utca

9

Erzsébet királyné u.

10

Baross G. u.

11

Vasútállomás

15

6-os kilométerkő

17

Repülőtér

18

Vasúti átjáró

19

Szalézi lakópark

20

Sátorkői utca

21

Kassai utca

22

Kinizsi utca

23

Kertváros vasútállomás

24

Kenyérmezei buszforduló (érk)

25 (0)

Kenyérmezei buszforduló (ind.)

26 (1)

Wesselényi utca

27 (2)

Kertváros Vasútállomás bejárati út

28 (3)

Orvosi rendelő

29 (4)

Gárdonyi Géza u.

30 (5)

Blaha Lujza u.

31 (6)

Eperjesi úti strand

32 (7)

Eperjesi u. 82.

33 (8)

Schmidt villa

34 (9)

Kertváros Vasútállomás bejárati út

35 (10)

Kassai utca

36 (11)

Sátorkői utca

37 (12)

Szalézi lakópark

38 (13)

Vasúti átjáró

39 (14)

Repülőtér

41 (16)

6-os kilométerkő

45 (20)

Vasútállomás

46 (21)

Baross G. u.

47 (22)

Erzsébet királyné u.

48 (23)

Eszperantó utca

49 (24)

Arany János utca

50 (25)

Rákóczi tér

51 (26)

Bajcsy-Zsilinszky u.

52 (27)

Béke tér (Bazilika)

54 (29)

Kőrösy László utcai iskolák

55 (30)

Bánomi lakótelep
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A 43F járatok vonalvezetése (Vasútállomás betéréssel):
Menetidő
(perc)

43 F
MEGÁLLÓHELYEK

0

Földműves utca

1

Honvédtemető utca

2

Klapka tér

3

Szent István tér( Bazilika)

4

Bajcsy-Zsilinszky u.

5

Rákóczi tér

6

Arany János utca

7

Eszperantó utca

8

Erzsébet királyné u.

9

Baross G. u.

10

Vasútállomás

14

6-os kilométerkő

16

Repülőtér

17

Vasúti átjáró

18

Szalézi lakópark

19

Sátorkői utca

20

Kassai utca

21

Kinizsi utca

22

Kertváros vasútállomás

23

Kenyérmezei buszforduló (érk)

25 (0)

Kenyérmezei buszforduló (ind.)

26 (1)

Wesselényi utca

27 (2)

Kertváros Vasútállomás bejárati út

28 (3)

Orvosi rendelő

29 (4)

Gárdonyi Géza u.

30 (5)

Blaha Lujza u.

31 (6)

Eperjesi úti strand

32 (7)

Eperjesi u. 82.

33 (8)

Schmidt villa

34 (9)

Kertváros Vasútállomás bejárati út

35 (10)

Kassai utca

36 (11)

Sátorkői utca

37 (12)

Szalézi lakópark

38 (13)

Vasúti átjáró

39 (14)

Repülőtér

41 (16)

6-os kilométerkő

45 (20)

Vasútállomás

46 (21)

Baross G. u.

47 (22)

Erzsébet királyné u.

48 (23)

Eszperantó utca

49 (24)

Arany János utca

50 (25)

Rákóczi tér

51 (26)

Bajcsy-Zsilinszky u.

52 (27)

Szent István tér (Bazilika)

53 (28)

Klapka tér

55 (30)

Földműves utca
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III. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
VOLÁNBUSZ Zrt. javaslatát az 1-es jelzésű járatok üzemidejének módosítására tett
javaslatot az alábbiak szerint:
Az 1-es jelzésű járatok menetideje:

1

11

111

Vasútállomás körjárat
(Kórház - Bánomi lakótelep Vasútállomás - Rubik Ernő
utca)

Vasútállomás körjárat (Lázár
Vilmos utca - Rákóczi tér Bánomi lakótelep - Kórház)

Vasútállomás körjárat
(Diósvölgyi elágazás Vasútállomás - Lázár Vilmos
utca - Bánomi lakótelep Kórház)

4:25 (Bánomi lakótelepről indul)

Munkanapokon
4:50 (Bánomi lakótelepről indul)

5:10 - 18:10_______60 percenként

5:28; 6:28

7:00

8:00 (Bánomi lakótelepig közlekedik)

12:28 - 16:28_______60 percenként
5:30 (Bánomi lakótelepről indul)

Szabad- és munkaszüneti napokon
6:10 - 18:10 _______120 percenként

7:10 - 19:10______120 percenként
iskolai napokon a 7:10 órakor közlekedő 1-es jelzésű járat betér a szigetre
iskolai napokon a 16:10 órakor közlekedő 1-es jelzésű járat betér a szigetre
iskolai napokon a 15:28 órakor közlekedő 11-es jelzésű járat betér a szigetre

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Közszolgáltatási Szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
4. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2019. decemberi munkaterve
Hernádi Ádám polgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
Szavazásra tette fel a 401/2019-es számú előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 637/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
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A Képviselő-testület 2019. decemberi munkaterve
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. december 16.
napján (hétfőn) 17 órakor közmeghallgatást tart.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Településrendezési eszközök elfogadása és egyes építésüggyel összefüggő önkormányzati
rendeletek módosítása
Hernádi Ádám polgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Megadom a szót Cserép János képviselő
úrnak!
Cserép János képviselő: Két kérdésem lenne. Nem találtam az anyagban a tavalyi lakossági
észrevételeket tartalmazó anyagot. Én magam is tettem lakossági észrevételt. Lakossági
észrevételeket figyelembe vették-e? Ez ügyben a kiértesítések megtörténtek-e? Régóta várja a
város az új építési szabályzatot.
Hernádi Ádám polgármester: Megkérem főépítész urat, hogy válaszoljon képviselő úr
kérdéseire!
Philipp Frigyes főépítész: Természetesen minden véleményt figyelembe vett a képviselőtestület. A képviselő-testület egyenként végig ment minden kérdésen. Amint elfogadásra
kerül, a válaszadások is meg fognak történni.
Hernádi Ádám polgármester: Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, az előterjesztésben egy határozati javaslatról és két rendelet alkotásról
kell döntenünk. Először a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem szavazzunk!
Szavazásra tette fel a 402/2019-es számú előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 638/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Esztergom Város Településszerkezeti Tervéről
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat alábbi
mellékleteinek megfelelően elfogadja Esztergom Város Településszerkezeti Tervét:
1. melléklet Esztergom Város Településszerkezeti Terve
1.1. Területfelhasználás M=1:30 000
1.2. Közlekedés M=1:30 000
1.3. Örökségvédelem M=1:30 000
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1.4. Táj- és természetvédelem M=1:30 000
1.5. Közmű hálózat – ivóvíz ellátás M=1:30 000
1.6. Közmű hálózat – csapadékvíz elvezetés, árvízvédelem M=1:30 000
1.7. Közmű hálózat – szennyvíz elvezetés M=1:30 000
1.8. Közmű hálózat – villamosenergia ellátás M=1:30 000
1.9. Közmű hálózat – vezetékes gázellátás M=1:30 000
1.10. Közmű hálózat – távhő ellátás M=1:30 000
1.11. Közmű hálózat – hírközlés M=1:30 000
1.12. Korlátozások M=1:30 000
2. melléklet A településszerkezeti terv leírása
3. melléklet Változások
3.1. Változások bemutatása M=1:10 000
3.2. Változások leírása
4. melléklet A település területi mérlege
5. melléklet A területrendezési tervvel való összhang igazolása
6. melléklet A biológiai aktivitásérték számítási eredménye
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Hernádi Ádám polgármester: Először Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
rendeletről szavazunk. Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel a 402/2019-es számú
előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta
meg:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról
Hernádi Ádám polgármester: Az egyes építésüggyel kapcsolatos önkormányzati rendeletek
módosításáról szavazzunk Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel a 402/2019-es számú
előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta
meg:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete
egyes építésüggyel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról
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6. Napirendi pont
Településrendezési eszközök elfogadása és egyes építésüggyel összefüggő önkormányzati
rendeletek módosítása
Hernádi Ádám polgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Van valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel
a határozati javaslatot. Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel a 403/2019-es számú
előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.
A szavazásban részt vett 15 fő.
A Képviselő-testület 14 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 639/2019. (XI.25.) önkormányzati
határozata
Esztergom, Széchenyi tér 14. szám alatti, részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes
tulajdonba adása Esztergom Város Önkormányzata számára
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 50.§ (2) bekezdése értelmében
kezdeményezett, az Esztergom 17410 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér
14. szám alatti, műemléki védettségű, 2/3-ad részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételét biztosító megállapodás aláírásához szükséges, Magyar
Állammal szemben fennálló tartozását (8.831.359,- Ft tőketartozás + kamat) kiegyenlíti,
egyúttal az ingyenes tulajdonba adási megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Hernádi Ádám polgármester: Nyilvános ülésünk napirendi pontjainak végére értünk. Zárt
üléssel folytatjuk az ülést. Kérem, hogy a zárt ülés idejére a képviselők, a hivatal illetékes
munkatársai és az érintettek kivételével mindenki szíveskedjék elhagyni a termet. A zárt ülés
megkezdéséig 3 perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület nyílt ülése 10 óra 27 perckor folytatódott.
Hernádi Ádám polgármester: A zárt ülésen elfogadott két határozatot felolvasnám és
tájékoztatnám a lakosságot. Nagyon köszönöm a képviselő-társak munkáját!
Mivel további észrevétel nem történt, ezért a polgármester 10 óra 31 perckor a nyílt ülést
bezárta.
K.m.f.

Hernádi Ádám
polgármester

Schottner Norbert
jegyző
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