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

Készült: 2 példányban

2 sz. példány

1743-48/2019.

JEGYZŐKÖNYV
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. december 5-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

1

Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5-én 10 órakor a
Városháza Nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Erős Gábor alpolgármester
Dr. Alberti Péter képviselő
Bánhidy András képviselő
Eck András képviselő
Kovács Tamás képviselő
Simonné Cserép Krisztina képviselő
Torma László képviselő

Bádi Gábor képviselő
Cserép János képviselő
Heckel Zoltán képviselő
Dr. Révfalvi Gergely képviselő
Tordainé Vida Katalin képviselő
Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

Meghívottak: a jelenléti ív szerint
Jegyző: Schottner Norbert
Jegyzőkönyvvezető: Argyelánné Gerendás Ágnes, Cseszka Noémi
Erős Gábor alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestületi ülés törvényesen lett összehívva. A Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő,
jelen van 13 fő, a Képviselő-testület határozatképes. A polgármester úr hivatalos úton van, illetve
Tóth Tamás képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Van-e kérdés a napirendi
pontokkal kapcsolatban? Révfalvi Gergely ügyrendben kér szót!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Az 5. napirendi pont elnapolását javaslom, tekintettel arra,
hogy 36 óra alatt 14 évnyi peres anyag feldolgozása nem egyszerű, de én megtettem, viszont
felelős döntést hiányos előterjesztéssel ilyen volumenű ügyben nem tudunk meghozni.
Erős Gábor alpolgármester: Cserép János ügyrendben kér szót!
Cserép János képviselő: Egyetértek Révfalvi úrral, azt szeretném javasolni, amennyiben még is
tárgyaljuk ezt az 5-ös számú napirendi pontot, akkor mindenképpen nyílt ülésen tárgyaljuk.
Nagyon régóta húzódó ügynek tesz ez pontot a végére. Fontos, hogy a lakosság tudja, hogy ebben
az ügyben mi folyik.
Erős Gábor alpolgármester: Megadom a szót Vargáné Drevenka Györgyinek!
Vargáné Drevenka Györgyi képviselő: Egyetértek Révfalvi képviselő úrral, én is a napirendi
pont elnapolását kérném!
Erős Gábor alpolgármester: Fel fogom tenni a képviselő-testületnek szavazásra. Az én
javaslatom, tekintettel arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz vannak vendégeink, ezzel a
napirenddel kezdenénk. Zárt üléssel kezdenénk és visszafele haladnánk. Szavazzunk először
arról, hogy az 5-ös napirendi pont lekerüljön a napirendi pontok közül. Megadom a szót Alberti
Péternek!

2

Dr. Alberti Péter képviselő: Két ügyrendi javaslat volt. Egyik, hogy ne tárgyaljuk ezt a
napirendi pontot, a másik pedig, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk. Javaslom alpolgármester úrnak,
hogy ez a két ügyrendi javaslat külön kerüljön megszavaztatásra.
Erős Gábor alpolgármester: Először megszavaztatom a napirend elnapolását, ha marad
napirendi ponton, akkor szavazunk arról, hogy zárt vagy nyílt legyen. Alberti Péternek megadom
a szót!
Dr. Alberti Péter képviselő: Nehogy félreértés legyen, azt tessék szavazásra bocsátani, hogy
levegyük napirendiről vagy sem.
Erős Gábor alpolgármester: Révfalvi Gergely képviselőnek megadom a szót!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Megismétlem a javaslatot, napoljuk el a napirendi pontot.
Erős Gábor alpolgármester: Aki úgy dönt, hogy elnapoljuk az igennel szavaz, aki úgy dönt,
hogy tárgyaljuk az nemmel szavaz. Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel az ügyrendi
javaslatot.
A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 4 igen és 9 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 642/2019. (XII.5.) 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 a „Döntés az INVESTOR’ 2005 Befektetési és Marketing
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő egyezségi megállapodásról” című
napirendet elnapolja.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal”
Erős Gábor alpolgármester: Cserép János képviselő ügyrendi javaslatáról szavazunk.
Amennyiben a nyíltan tárgyaljuk igennel szavazzunk, amennyiben zártan tárgyaljuk, akkor
nemmel szavazzunk. Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 4 igen és 9 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 643/2019. (XII.5.) önkormányzati
határozata
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Ügyrendi javaslat
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
„Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Cserép János
képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint a „Döntés az INVESTOR’ 2005 Befektetési és
Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő egyezségi
megállapodásról” című napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal”
Erős Gábor alpolgármester: Szavazzunk a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról.
Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 644/2019. (XII.5.) önkormányzati
határozata
Napirendi pontok elfogadása
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Erős Gábor
alpolgármester ügyrendi javaslatát és a napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Döntés az INVESTOR' 2005 Befektetési és Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társasággal, valamint az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt
Felelősségű Társasággal megkötendő egyezségi megállapodásról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
2. Esztergom 16853/4 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Töltés u 3-5.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakóival kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
3. Döntés az Esztergom 17963/2/A/12 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Baross
Gábor u. 1 sz. alatti ingatlan, valamint az Esztergom 17609/A/6 hrsz-ú, természetben a
2500 Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlan bérbevételéről a 8. számú felnőtt
háziorvosi körzet rendelő helyiségének biztosítása céljából, valamint a Globinmed Kft.
támogatási kérelméről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
4. Döntés az Esztergomi Zeneiskola Alapítványának támogatásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
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5. A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos
családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló 558/2019.
(IX.19.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Erős Gábor alpolgármester: 2 perc technikai szünetet rendelek el a zárt ülésig.
A képviselő-testület nyílt ülése 11 óra 4 perckor folytatódott.
4. Napirendi pont
Döntés az Esztergomi Zeneiskola Alapítványának támogatásáról
Erős Gábor alpolgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Van
valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Cserép Jánosnak megadom a szót!
Cserép János képviselő: Elolvastam az előterjesztést és nem derült ki az előterjesztésből, hogy
ez a 2019-es történet. Annyit szeretnék kérni, hogy legközelebb derüljön ki az előterjesztésből,
hogy pontosan mikori történetet támogatunk.
Erős Gábor alpolgármester: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem szavazzunk!
Szavazásra tette fel a 407/2019-es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.
A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 12 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 663/2019. (XII.5.) önkormányzati
határozata
Döntés az Esztergomi Zeneiskola Alapítványának támogatásáról
1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Alapítvány
az Esztergomi Zeneiskola Támogatására (cím: 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.; adószám:
19147905-1-11; képviseli: Kovács Andrea, az alapítvány kuratóriumi elnöke) az Esztergomi
Balassa Bálint Vegyeskar Mariazelli Adventen történő fellépésre utazásának megvalósítására
benyújtott kérelmét 450.000,-Ft-tal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben
vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására.
3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Ö1.06.
Kabinet - Rendezvények, fesztiválok kiadásai sora.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont
A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos
családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló 558/2019. (IX.19.)
önkormányzati határozat módosításáról
Erős Gábor alpolgármester: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Van
valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Cserép Jánosnak megadom a szót!
Cserép János képviselő: Pénzügyi Bizottságon felmerült, hogy SZJA törvény szerint ez milyen
juttatásnak minősül?
Erős Gábor alpolgármester: Mielőtt válaszolnak rá, megkérem Alberti Pétert ismertesse
milyen döntés született a Pénzügyi és Jogi Bizottságon.
Dr. Alberti Péter képviselő: A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Elmondta a Pénzügyi Osztály munkatársa, hogy nem szociális alapon osztjuk és
adóköteles juttatásnak minősül.
Erős Gábor alpolgármester: Megadom a szót Cserép Jánosnak!
Cserép János képviselő: 2018. évvégén a Fidesz kormányzat megváltoztatta a személyi
jövedelemadóról szóló törvénynek ezt a fejezetét. Korábban évente háromszor lehetett
utalványokat adni egy kifizetőtől több magánszemélynek és ez az idei módosítással, január
elsejétől évi egyszerire módosult. Az a félelmem, hogy bármilyen jó szándékkal kívánja a testület
ezeket az utalványokat eljuttatni a törvényi változások miatt ezt legálisan nem tudja megtenni.
SZJA törvény 70. § (6) 1. pontjának megfelelően ezzel a 38%-os kedvezményes adózási szinttel
juttattjuk ki az utalványokat az arra jogosultaknak, ha így van akkor rossz lesz az előterjesztés.
Erős Gábor alpolgármester: Megadom a szót Hidasi Gabriellának!
Hidasi Gabriella Költségvetési Csoport csoportvezetője: Kollégákkal körbejártuk a témát.
Ez akkor adható egyszer, ha munkáltatói juttatás, rendeletünk alapján bármennyiszer adható.
Azokat a közterheket kell megfizetni, ami SZJA törvényben le van írva, tehát az adóalap
juttatásnak az 1,18% és abból 15% SZJA és 17,5% szociális hozzájárulást kell fizetni.
Erős Gábor alpolgármester: Cserép Jánosnak megadom a szót!
Cserép János képviselő: Felolvasta a SZJA törvény 70. § (6) a) pontját. Nem szeretném, hogy
az új polgármester, képviselő-testület belefusson egy ilyen helyzetbe. Tudom, hogy közel van
az ünnep és mindenki várja az utalványokat. Kérdezzünk meg erről egy adószakértőt és ne
szavazzunk erről, a mai napon. Ez egy ügyrendi javaslat a részemről.
Erős Gábor alpolgármester: Megadom a szót Révfalvi Gergelynek!
Dr. Révfalvi Gergely képviselő: Az lett volna a kérdésem, hogy az önkormányzat
alkalmazottai nagycsaládosok nem fognak kapni?
Erős Gábor alpolgármester: Megadom jegyző úrnak a szót!
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Schottner Norbert jegyző: Az 5000 Ft-os utalványokat meg fogják kapni az arra jogosultak,
ez a döntés a költségvetési vonzatára vonatkozik. Itt egy keretösszeg van meghatározva. Abban
az esetben, ha kiderülne, hogy a hivatalon belül el lett számolva az az összeg, amit
hozzájárulásként kell fizetni, akkor az vissza fog kerülni a képviselő-testület elé. Amennyiben
nem akkor kifizethető a jelenlegi SZJA törvény alapján a juttatások megfizetése. Önnek, mint
képviselőnek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról kell döntenie. Ha szakmai hiba
van benne, vissza lesz hozva a képviselő-testület elé.
Erős Gábor alpolgármester: Megadom a szót Bádi Gábor képviselőnek!
Bádi Gábor képviselő: Ha jól értem jegyző úr arra bíztat minket, hogy szavazzuk meg majd
később faragunk belőle?
Erős Gábor alpolgármester: Jegyző úr nem bíztat senkit. Jegyző úr a törvény szerint
elmondta, hogy miről szól az előterjesztés. Szakmailag ezt az előterjesztést rendben találta.
Megadom a szót jegyző úrnak!
Schottner Norbert jegyző: Az anyag úgy ment ki, hogy jelenlegi tudásunk szerint törvényes
és rendben van. Arra utaltam, hogy amennyiben a képviselő úr által felvetett probléma helytálló
ebben az esetben kötelesek vagyunk visszahozni. A hivatal úgy készíti elő, hogy döntésre
alkalmas legyen.
Erős Gábor alpolgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, először Cserép János képviselő
ügyrendi javaslatáról szavaznánk, hogy levegyük napirendről, aki igennel szavaz akkor lekerül
a napirendről. Kérem szavazzunk! Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.
A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 3 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 664/2019. (XII.5.) önkormányzati
határozata
Napirendi pont levétele
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:
„Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Cserép János képviselő
ügyrendi javaslatát és úgy dönt, hogy a ,,A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb
személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és
mértékéről szóló 558/2019. (IX.19.) önkormányzati határozat módosítása” című napirendet
leveszi a napirendi pontok közül.
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal”
Erős Gábor alpolgármester: Szavazzunk az eredeti határozati javaslatról. Szavazásra tette fel
a 408/2019-es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.
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A szavazásban részt vett 13 fő.
A Képviselő-testület 10 igen és 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 665/2019. (XII.5.) önkormányzati
határozata
A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos
családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló 558/2019. (IX.19.)
önkormányzati határozat módosításáról
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 558/2019. (IX.19.)
önkormányzati határozatot akként módosítja, hogy az 1. pontja és 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„1./ Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a – 2019. évi
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan – tárgyévben a 70. életévet betöltő és annál idősebb
esztergomi lakóhellyel rendelkező személyek részére egyszeri természetbeni juttatásként
vásárlási utalványt biztosít (utalvány beszerzésével) 5.000,-Ft/fő összegben, valamint a
kérelmező nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásként ugyancsak
vásárlási utalványt biztosít (maradvány utalvány felhasználásával) 5.000,-Ft/család
összegben. Az utalványok postai úton kerülnek kézbesítésre.
2./ Az 1./ pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete az Esztergom Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.)
önkormányzati rendelet 10. melléklet 6. soron (Beruházási tartalék sora) rendelkezésre áll.
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019.
(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 6. Beruházási tartalék sora 31.905.195 Fttal csökken, a 4. melléklet IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor 20.170.000 Ft-tal, a II.
Munkaadókat terhelő járulékok sor 7.735.195,-Ft-tal, valamint a 6. melléklet K 14.1
Költségvetési és kincstári csoport dologi kiadásai sor 4.000.000 Ft-tal nő.”
Felelős: Hernádi Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Erős Gábor alpolgármester: Megköszönte a részvételt. Mivel további észrevétel nem történt,
ezért az alpolgármester 11 óra 16 perckor a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Hernádi Ádám
polgármester

Schottner Norbert
jegyző
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