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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
Iktatószám: 130.108-9/2019. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 08. 

napján 17.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott alakuló 
üléséről. 

 
Jelen vannak:  Veres Pál polgármester, Dr. Alakszai Zoltán, Badány Lajos, Bartha György Imre, 
Bazin Levente Dávid, Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Erdei 
Sándor Zsolt, Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hegedüs Andrea, 
Hollósy Endre András, Dr. Kiss János, Kopcsó Gábor, Dr. Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, 
Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, 
Szarka Dénes, Szilágyi Szabolcs, Szopkó Tibor és Varga Andrea Klára képviselők 
 
 
Nem képviselő bizottsági tagoknak javasolt személyek: Bajusz Gábor, Balázsfalvi Ágnes, 
Bódiné Ocskai Gabriella, Botos Ferenc, Csabalik Zsuzsanna, Doszpoly Botond László, Dr. 
Fekete Zoltán Józsefné, Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, Dr. Kónya Zsuzsanna Terézia, 
Feketéné Dr. Hegyi-Kéri Ágnes, Fülöp Petra Ilona, Galambos Gábor Márton, Göröncsér Zsolt 
Tibor, Hajkóné Homolya Gizella Eszter, Hanyecz Máté, Ivány István, Kiss Edina, Kiss Krisztina, 
Kiss Tibor György, Kovács Imre István, Kovácsné Budai Mária, Lestár Miklós, Mezei Attila, 
Prokaj Tamás, Rácz Béla, Radomszki Levente, Solymosi Árpád, Szabó Attila, Szécsényi 
Marianna, Vass Tamás József, Venczel Tibor, Visovszki Ferenc László, Zsuga Zsolt 
 
Távol maradt: Eperjesi Erika nem képviselő bizottsági tagnak javasolt személy  
 

Meghívottak:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának aljegyzői, főosztály- és 
osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak, valamint az 
intézmények képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Veres Pál polgármester: A mikrofonok és egyben szavazógépek használatával kapcsolatban 
megkéri Németh István szakértőt, hogy a Közgyűlés tagjainak adjon egy rövid tájékoztatást. 

 
/A szavazógépek használatáról szóló tájékoztatót követően 

folytatódik az ülés./ 
 
Veres Pál polgármester: Tisztelettel köszönti a Közgyűlés alakuló ülése alkalmából a Közgyűlés 
megválasztott tagjait. Szintén nagy tisztelettel köszönti Országgyűlési Képviselő Urat, 
Rendőrfőkapitány Urat, az alakuló ülésre meghívott vendégeiket, továbbá az elektronikus és az 
írott sajtó képviselőit.  
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Valamennyi megválasztott képviselőnek ezúton gratulál, jó egészséget és sikereket kíván az 
előttük álló 5 év munkájához. 
Külön köszönti az önkormányzati választáson közreműködő dr. Rakaczki Tamás urat, Miskolc 
Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának elnökét. 
Felkéri az alakuló ülés résztvevőit, álljanak fel és énekeljék el a Himnuszt! 

 
--- A Himnuszt követően --- 

 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig 
megjelent 28 fő, így a Közgyűlés határozatképes, amit ezennel megnyit. 
Munkájukat a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatójával kezdik. 
 
 
1. napirend:  A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről 
 
Veres Pál polgármester: Felkéri dr. Rakaczki Tamás urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét a 
választás folyamatáról, annak eredményes lebonyolításáról szóló tájékoztató megtartására.  
 
Dr. Rakaczki Tamás HVB elnök: A Helyi Választási Bizottság elnökeként tisztelettel köszönti 
Veres Pál Polgármester Urat, a 2019. október 13. napján megválasztott Képviselő Asszonyokat és 
Képviselő Urakat, valamint minden meghívott kedves vendéget. 
Magyarország Alaptörvénye, a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, valamint az 
önkormányzatiságról rendelkező sarkalatos törvényeink egyaránt elismerik és védik a helyi 
választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzatok az 
egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok 
megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését. A helyi önkormányzatok fő 
sajátossága, hogy a törvények keretei között, saját felelősségre, önállóan szabályozzák és 
igazgatják a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.  
2019. július 26. napján Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte 2019. október 13. napjára a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. 
Kéri, hogy röviden ismertesse a választások kitűzése és a választás eredményének jogerőre 
emelkedése közötti időszak történéseit. A Helyi Választási Bizottság – független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt, pártatlan szervként – megalakulása óta számos kiemelkedő jelentőségű 
választási eljárási cselekményben vett részt. Munkáját a Helyi Választási Iroda segítette. 2019. 
augusztus 24. napjától megkezdődött a kampányidőszak, a jelölő szervezetek polgármester 
jelöltjei, egyéni választókerületi képviselő-jelöltjei 2019. augusztus 24. napjától két héten keresztül 
vehették át a Választási Irodától az ajánlóíveket. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. 
napjáig a szükséges számú érvényes ajánlással rendelkező jelölteket nyilvántartásba vette. A Helyi 
Választási Bizottság megválasztását követően összesen 253 db határozatot hozott a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának lebonyolítása során. A szavazás befejezésének időpontjáig összesen 10 kifogást 
bírált el a Választási Bizottság a törvényi határidőn belül. 
A Helyi Választási Bizottság 2019. október 14-én meghozott határozataiban megállapította a 
polgármester-választás és a 19 egyéni választókerületi képviselő választás eredményét, valamint 
2019. október 29. napján döntés született a kompenzációs listás választás eredményéről is. 
Miskolcon 2019. október 13-án jogszerűen és szakszerűen lezajlott a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választása. A jogszabályi keretek között megválasztásra került 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere és a Közgyűlés tagjai. 2019. október 24-én 
Polgármester Úr átvette a megbízólevelét, ezt követően 2019. november 5-én ünnepélyes keretek 
között sor került a megbízólevelek átadására a helyi önkormányzati képviselők tekintetében is. 
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A 19 egyéni választókerületben megválasztott helyi önkormányzati képviselő a választókerületek 
sorrendjében: Badány Lajos, Cseléné Figula Edina, Hegedüs Andrea, Borkuti László Imre, Szarka 
Dénes, Szilágyi Szabolcs, Fodor Zoltán, Révész Péter, Dr. Mokrai Mihály, Szopkó Tibor, Dr. 
Nagy Ákos, Erdei Sándor Zsolt, Dr. Simon Gábor, Deák-Bárdos Mihály, Gazdusné Pankucsi 
Katalin, Bazin Levente Dávid, Bartha György, Varga Andrea Klára, Dr. Kovács László. 
A kompenzációs listás választás eredményeként képviselői mandátumot szerzett: Dr. Alakszai 
Zoltán, Glatz Katalin, Hollósy András, Dr. Kiss János, Molnár Péter, Soós Attila, Pakusza 
Zoltán, Kopcsó Gábor.   
A választási eredmények tükrözik a választópolgárok akaratát és a mai napon megtartott 
ünnepélyes alakuló ülés kezdetét jelenti az elkövetkezendő öt év önkormányzati munkájának is. 
Polgármester Úrnak, a megválasztott képviselőknek a Helyi Választási Bizottság nevében jó 
munkát, sikereket, kitartást és jó egészséget kíván. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját. 
Most pedig rátérnek a meghívó szerinti 2. napirendi pont tárgyalására. 
 
2. napirend:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésébe megválasztott 

települési képviselőknek és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének 
eskütétele 

 
Veres Pál polgármester: A települési képviselők eskütétele következik. Felkéri Vargáné dr. 
Pápai Ildikó aljegyző asszonyt az eskü kivételére. 
 
Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy az általa előmondott 
eskü szövegét mondják utána nevükkel kiegészítve, majd az eskü végén meggyőződésük szerint 
tegyék hozzá, hogy „Isten engem úgy segéljen”. 
Kéri a Közgyűlés tagjait, illetve a teremben jelen lévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 
 
Eskü szövege: 
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 
 
Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Kéri, hogy a munkatársai által előzetesen két példányban 
kiosztott esküokmányokat szíveskedjenek kézjegyükkel ellátni. 
 

(Esküokmányok aláírása) 
 

Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a polgármesternek a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt kell esküt tennie.  
Most Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének eskütétele következik. 
Kéri Veres Pál polgármester urat, hogy az eskütételhez fáradjon ki a mikrofonhoz. 
Kéri a Közgyűlés tagjait, illetve a teremben jelen lévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 
Felkéri Veres Pál urat, hogy a Közgyűlés előtt mondja utána nevével kiegészítve az eskü szövegét, 
majd az eskü végén meggyőződése szerint tegye hozzá, hogy „Isten engem úgy segéljen”. 
 
Eskü szövege:  
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
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tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 

 
Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Kéri Polgármester Urat, hogy az esküokmányt kézjegyével 
szíveskedjen ellátni. 

(Esküokmány aláírását követően) 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni Aljegyző Asszony közreműködését.  
 
Nagy tisztelettel szeretné megköszönni Miskolc Megyei Jogú Város valamennyi választójának azt 
a bizalmat, amivel felruházták a Képviselő-testület valamennyi tagját, és őt is. Gratulál valamennyi 
megválasztott képviselőnek. Ez a választás nagy felelősséget és erős felhatalmazást adott számára, 
hogy polgármesteri feladatait ellássa. Szolgálatnak tekinti a város vezetését. Politikai hitvallását a 
következő Kossuth Lajostól származó idézet tükrözi a legpontosabban: „Mindent a népért, 
mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett. Ez a demokrácia.” Szeretne méltó 
lenni azokhoz a legendás miskolci polgármesterekhez, akik megteremtették a Nagy-Miskolcot. 
Milyen Miskolcot szeretnének, mit jelent a Nagy-Miskolc? Olyan várost, ahol jó élni, amit a 
helyiek közösen építenek és irányítanak, ami él a benne rejlő lehetőségekkel, és amire büszkék a 
miskolciak. A Nagy-Miskolc programját egy közel ötven fős szakértői csoport készítette el, de 
igazából a miskolciak alkották, hiszen 3 hónap alatt közel 30 ezer javaslatot, észrevételt, 
véleményt kaptak. Ki-ki, lehetőségeihez képest hozzátett valamit. Ez a program az, amire Miskolc 
többsége szavazott, és ez az, amire támaszkodhatnak, építkezhetnek a következő öt évben. A 
Nagy-Miskolc programja közös útvonaluk lesz, amely tíz területen jelöl ki új irányt. Növekvő 
Miskolcra van szükségük. Olyan várost akarnak, amely képes újra valódi régióközponttá válni, 
amelyet a fiatalok nem akarnak elhagyni, ahová visszatérnek az innen elmentek, és amely még 
sikeresebb befektetés-politika mentén lesz igazán vonzó célpont sokak számára. Miskolc legyen 
olyan város, ahol jó élni, és ezt a célt fogja szolgálni az új városfejlesztési terv minden eleme. 
Ezentúl a miskolciak akarata lesz a döntő minden nagyobb beruházás esetében, számítnak a 
véleményükre, és figyelnek is arra, amit mondanak az itt élők. Fiatal Miskolcra van szükség, mert 
a miskolci fiatalok azok, akik hamarosan a város jövőjét alakítják, mert ők azok, akik újra naggyá 
tehetik Miskolcot. A városnak nem holnap, hanem ma kell megadni a miskolci fiataloknak 
minden lehetőséget ahhoz, hogy tehetségük és szorgalmuk eredménye helyben, Miskolcon 
maradjon. Gondoskodó Miskolcra számíthatnak a szépkorúak, az elesettek és a rászorulók, a 
gyermeket nevelő családok is. Miskolcnak gondoskodnia kell az itt élők biztonságáról. Egészséges 
Miskolcot szeretnének, ahol a betegeket megilleti a helyi, magas színvonalú ellátás. Olyan valódi 
tartalommal megtöltött zöld várost akarnak, ahol mindenkinek jár a tiszta levegő. A képzett 
miskolciak jelentik a valóban okos város alapját, a versenyképes tudás érdekében fejlesztik a 
képzőhelyeiket, és minden eddiginél aktívabban működnek együtt a város egyetemével. Miskolc 
térségi, regionális együttműködésekre és összefogásra építve új kulturális és turisztikai központja 
lesz a régiónak. Fesztivál kínálata, páratlan természeti adottságai, turisztikai attrakciói, kulturális 
értékei minden alapot megadnak majd ehhez. Egy nyitott, a civilek erejére, tudására és 
szorgalmára számító Miskolc lehet csak sikeres. Hisz abban, hogy a miskolciak lelke, tehetsége, 
lokálpatriotizmusa csodákra képes. Ez a város a helyiek közösen épített jövője. Közösen kell 
építeniük és irányítaniuk. Büszkék Miskolcra, és továbbra is büszke miskolciak akarnak lenni, 
büszkék magukra, elért eredményeikre, a városra. Nincs két Miskolc, csak egy Miskolc van. A 
miskolci polgároktól az összefogásra, az együttműködésre való törekvés kapott bizalmat ezen a 
választáson. A program megvalósításában mindenkire számít, politikai hovatartozásra, vallásra, 
meggyőződésre, származásra való tekintet nélkül. Mindenkire számít, aki tenni akar Miskolcért, 
mert ez a város a közös otthonuk. Miskolc mindannyijuké. Elkezdődött a munka, de már látják, 
milyen sok feladatuk lesz. Nem tudnak minden felmerülő problémát azonnal megoldani, de ígéri, 
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egyet sem fognak kihagyni. Egy Wass Albert idézettel zárja gondolatait: „Minden ember 
egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.” 
 
Most az ülés napirendjéről történő szavazás következik. A meghívó és módosítása, valamint a 
napirendet képező előterjesztések elektronikus úton kiküldésre kerültek. Kéri, hogy szavazzanak a 
meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal 
elfogadta az alakuló ülés napirendjét. 

 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1.  A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. évi helyi önkormányzati 

képviselők és polgármester választás eredményéről 
 Előadó:   Dr. Rakaczki Tamás HVB elnök 
 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésébe megválasztott települési 

képviselőknek és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének eskütétele 
Előadó:   Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző 

 
3.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására, valamint 

az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
 Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
 
4.  Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterének eskütétele 
 Előadó:  Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző 
 
5.  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
6.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó 

bizottsági tagjainak és tanácsnokainak megválasztására 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
7.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének bizottságai nem 

képviselő tagjainak eskütétele 
Előadó:  Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző 

 
8.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere illetményének és 

költségtérítésének megállapítására 
 Előterjesztő: Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző 
 
9.  Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai 

tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
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Veres Pál polgármester: Az alakuló ülésen a szavazás módja tekintetében javasolja, hogy 
minden napirend tárgyalása után azonnal szavazzon a Közgyűlés az adott előterjesztés 
vonatkozásában. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal 
elfogadta a javaslatot. 

 
Veres Pál polgármester: Az SZMSZ 6. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 
három frakció jelentette be a megalakulását, amelyek a következők: Fidesz, KDNP és VELÜNK 
A VÁROS frakció.  
Rátérnek a 3. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
3. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására, 

valamint az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 

 
Veres Pál polgármester: Az önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ, illetve több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. A Közgyűlésnek továbbá döntést kell 
hoznia az alpolgármester illetményének és költségtérítésének összegéről.  
Az előbb ismertetett jogszabályi előírások alapján képviselő alpolgármester személyére tesz 
javaslatot. Javasolja, hogy a Közgyűlés alpolgármesternek válassza meg Varga Andrea Klára 
Képviselő Asszonyt. A napirend felett a vitát megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a személyi javaslat 
elfogadásáról.  
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előterjesztés alapján az alpolgármester személyének 
megválasztása tekintetében határozatot kell hozni, mely szavazás titkosan történik, a 
megválasztáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. Az alpolgármester 
megválasztását követően esküt tesz. 
Kéri, a munkatársait, hogy gondoskodjanak a szavazórendszer titkosításáról. 
Kéri a Közgyűlést, hogy szavazzanak titkos szavazással először az előterjesztés első határozati 
javaslatáról, Varga Andrea Klára képviselő asszony főállású alpolgármesterré történő 
megválasztásáról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 10 tartózkodó szavazattal 
elfogadta az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot, 
és a Közgyűlés tagjai közül főállású alpolgármesterré 
választotta Varga Andrea Klára képviselő asszonyt, és 
meghozta a 
 

74/2019. (XI.8.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására, valamint az alpolgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2019. 
november 8. napjától  

Varga Andrea Klárát 
 

(szül.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., an.: . . . . . . . . . . . ) 
 
Miskolc Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterének választja. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

 
 

 
Veres Pál polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek.  
A Közgyűlésnek a megválasztott alpolgármester illetménye és költségtérítése vonatkozásában 
további határozat elfogadása szükséges, az illetmény, valamint a költségtérítés megállapítása nyílt 
szavazással, egyszerű többséggel történik. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
második határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 1 nem és 11 tartózkodó szavazattal 
elfogadta az előterjesztés szerinti második határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
75/2019. (XI.8.) számú határozatát 

 
 
Tárgy:  Varga Andrea Klára alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város alpolgármesterének megválasztására, valamint az alpolgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján a 
megválasztott főállású alpolgármester, Varga Andrea Klára havi illetményét a polgármesteri 
illetmény 90 %-ában állapítja meg, amely a kerekítés szabályainak alkalmazásával 897.500 Ft (azaz 
nyolcszázkilencvenhétezer-ötszáz forint), havi költségtérítését pedig az illetménye 15 %-ában, 
amely 134.625 Ft (azaz egyszázharmincnégyezer-hatszázhuszonöt forint).  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Veres Pál polgármester: A meghívó szerinti 4. napirend következik. 
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4. napirend:  Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterének eskütétele 
 
Veres Pál polgármester: Felkéri Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző asszonyt az eskü kivételére. 

 
Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Felkéri Varga Andrea Klára Alpolgármester Asszonyt, hogy 
fáradjon ki, és a Közgyűlés előtt e minőségében tegye le a törvényben előírt esküt. 
Kéri Alpolgármester Asszonyt, hogy az általa előmondott szöveget nevével kiegészítve 
szíveskedjen utána mondani, és meggyőződése szerint tegye hozzá, az „Isten engem úgy 
segéljen!” szöveget. 
 
Eskü szövege:  
„Én, …………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni Aljegyző Asszony közreműködését. 
Megkéri Alpolgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni, ezt követően 
foglaljon helyet az elnöki asztalnál. 
 
A meghívó szerinti 5. napirend tárgyalása következik: 
 
 
5. napirend:  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Veres Pál polgármester: A választásokat követően felálló Közgyűlés első és legfontosabb 
feladatai közé tartozik az önkormányzati autonómia adta jogok és kötelezettségek gyakorlása, 
illetve teljesítése keretében az Önkormányzat szervezetére és működésére vonatkozó helyi, 
speciális szabályok megalkotása. Ezeknek a szabályoknak garanciális jelentőségük van, mert a 
jogszerű, kiszámítható és nyomon követhető működés feltételeit teremtik meg, elősegítve ezáltal a 
jogbiztonság elvének érvényesülését. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatának alakuló vagy azt követő ülésen történő megalkotását vagy 
felülvizsgálatát. Tekintettel arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik 
hatályos szervezeti és működési szabályzattal, a tárgyi előterjesztésben annak felülvizsgálatára és 
módosítására tesz javaslatot, a folyamatos, hatékony, gördülékeny és átlátható munkavégzés 
érdekében. 
A napirend feletti vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri, hogy elsőként a rendelettervezetről döntsenek. A rendeletalkotáshoz minősített többség, 
vagyis legalább 15 igen szavazat szükséges. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet megalkotásáról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 10 nem, 1 tartózkodó szavazattal 
megalkotta a 13/2019. számú rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Veres Pál polgármester: Most döntsenek az előterjesztés szerinti határozati javaslatról, amely 
az SZMSZ képviselőket felsoroló függelékének módosításáról szól.  
 

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem, 3 tartózkodó szavazattal az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadta és 
meghozta a  

 
76/2019. (XI.8.) számú határozatát 

 
Tárgy:  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 

19.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletének 1. függelékét. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Veres Pál polgármester: A 6. napirend tárgyalásával folytatják munkájukat: 
 
6. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó 

bizottsági tagjainak és tanácsnokainak megválasztására 
 
Veres Pál polgármester: Az előzetes egyeztetések során elkészült a közgyűlési bizottságok 
elnökeire és tagjaira vonatkozó előterjesztés, amely kiküldésre került Képviselő Asszonyok és 
Urak részére. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be az előterjesztés kiküldését 
követően bekövetkezett változásra tekintettel. 
 
Javaslata a Jogi és Ügyrendi Bizottság személyi összetételére: 
A bizottság elnöke:  Dr. Simon Gábor 
A bizottság alelnöke:  Szarka Dénes 
A bizottság képviselő tagjai: Bartha György Imre, Dr. Kiss János, Dr. Mokrai 

Mihály, Dr. Nagy Ákos, Szopkó Tibor 
A bizottság nem képviselő tagjai: Hanyecz Máté, Ivány István, Dr. Kónya Zsuzsanna 

Terézia, Radomszki Levente, Venczel Tibor, Visovszki 
Ferenc László 

 
Javaslata a Pénzügyi Bizottság személyi összetételére: 
A bizottság elnöke:  Dr. Kiss János 
A bizottság alelnöke:  Révész Péter 
A bizottság képviselő tagjai: Badány Lajos, Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi 

Katalin, Hegedüs Andrea, Kopcsó Gábor 
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A bizottság nem képviselő tagjai: Doszpoly Botond László, Feketéné Dr. Hegyi-Kéri Ágnes, 
Fülöp Petra Ilona, Göröncsér Zsolt Tibor, Prokaj Tamás, 
Szabó Attila 

 
Javaslata a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság személyi összetételére: 
A bizottság elnöke:  Badány Lajos 
A bizottság alelnöke:  Dr. Mokrai Mihály 
A bizottság képviselő tagjai: Dr. Alakszai Zoltán, Glatz Katalin, Dr. Simon Gábor, 

Révész Péter, Soós Attila, Szarka Dénes 
A bizottság nem képviselő tagjai: Dr. Fekete Zoltán Józsefné, Hajkóné Homolya Gizella 

Eszter, Kovácsné Budai Mária, Kovács Imre István, Rácz 
Béla 

 
Javaslata a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság személyi 
összetételére: 
A bizottság elnöke:  Szopkó Tibor 
A bizottság alelnöke:  Bazin Levente Dávid 
A bizottság képviselő tagjai: Borkuti László Imre, Deák-Bárdos Mihály, Hegedüs 

Andrea, Molnár Péter, Pakusza Zoltán 
 
A bizottság nem képviselő tagjai: Bódiné Ocskai Gabriella, Csabalik Zsuzsanna, Eperjesi 

Erika, Galambos Gábor Márton, Kiss Tibor György, 
Solymosi Árpád 

 
Javaslata az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság személyi 
összetételére: 
A bizottság elnöke:  Fodor Zoltán 
A bizottság alelnöke:  Erdei Sándor Zsolt 
A bizottság képviselő tagjai: Bazin Levente Dávid, Cseléné Figula Edina, Hollósy 

Endre András, Dr. Kovács László, Szilágyi Szabolcs 
A bizottság nem képviselő tagjai: Balázsfalvi Ágnes, Botos Ferenc, Dr. Kiss Ákos 

Leventéné Gonda Erika,  Kiss Edina, Kiss Krisztina, 
Zsuga Zsolt 

 
Javaslata a Rendészeti Bizottság személyi összetételére: 
A bizottság elnöke:  Szilágyi Szabolcs 
A bizottság alelnöke:  Bartha György Imre 
A bizottság képviselő tagjai: Cseléné Figula Edina, Erdei Sándor Zsolt, Dr. Nagy 

Ákos, Pakusza Zoltán 
A bizottság nem képviselő tagjai: Bajusz Gábor, Lestár Miklós, Mezei Attila, Szécsényi 

Marianna, Vass Tamás József 
 
Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a következő képviselőket válassza meg tanácsnokoknak: 
Fejlesztési tanácsnok:   Badány Lajos 
Gazdálkodási tanácsnok:   Dr. Mokrai Mihály 
Üzemeltetési tanácsnok:   Részvész Péter 
Humánpolitikai tanácsnok:   Hegedüs Andrea 
Közművelődési és turisztikai tanácsnok: Borkuti László Imre 
Koordinációs tanácsnokok:   Dr. Alakszai Zoltán 
      Molnár Péter 
      Dr. Simon Gábor 
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Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.  
Szavazás következik. Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük.  
Az előterjesztés első határozati javaslatához módosító indítványt nyújtott be. Kéri, először erről 
döntsenek, minősített többséggel. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 6 tartózkodó szavazattal a 
módosító indítványt elfogadta. 

 
Veres Pál polgármester: A bizottságok vonatkozásában az első határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. A döntéshez minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 10 tartózkodó szavazattal az 
előterjesztés szerinti első határozati javaslatot elfogadta és 
meghozta a  

 
 

77/2019. (XI.8.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Közgyűlés állandó bizottsági tagjainak megválasztása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó bizottsági tagjainak és 
tanácsnokainak megválasztására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állandó bizottságainak elnökeit, 
alelnökeit és tagjait 2019. november 9. napjától az alábbiak szerint választja meg: 
 
 
a)  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

A Bizottság elnöke:  Dr. Simon Gábor 
 
A Bizottság alelnöke:  Szarka Dénes 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Bartha György Imre 

Dr. Kiss János 
Dr. Mokrai Mihály 
Dr. Nagy Ákos 
Szopkó Tibor 

 
A Bizottság nem képviselő tagjai:  Hanyecz Máté 

Ivány István 
Dr. Kónya Zsuzsanna Terézia 
Visovszki Ferenc László 
Radomszki Levente 
Venczel Tibor  
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b)  Pénzügyi Bizottság  
 
A Bizottság elnöke:  Dr. Kiss János 
 
A Bizottság alelnöke:  Révész Péter 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Badány Lajos 

Fodor Zoltán 
Gazdusné Pankucsi Katalin 
Hegedüs Andrea 
Kopcsó Gábor 

 
A Bizottság nem képviselő tagjai: Doszpoly Botond László 

       Feketéné Dr. Hegyi-Kéri Ágnes 
      Fülöp Petra Ilona 
      Göröncsér Zsolt Tibor 
      Prokaj Tamás 
      Szabó Attila 

 
c)  Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság  
 

A Bizottság elnöke:  Badány Lajos 
 
A Bizottság alelnöke:  Dr. Mokrai Mihály 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Dr. Alakszai Zoltán  

Glatz Katalin 
Dr. Simon Gábor 
Révész Péter 
Soós Attila 
Szarka Dénes 

 
A Bizottság nem képviselő tagjai: Dr. Fekete Zoltán Józsefné 
      Hajkóné Homolya Gizella Eszter 
      Kovácsné Budai Mária 
      Kovács Imre István 
      Rácz Béla 

 
 
d)  Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 

A Bizottság elnöke:  Szopkó Tibor 
 
A Bizottság alelnöke:  Bazin Levente Dávid 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Borkuti László Imre 

     Deák-Bárdos Mihály 
     Hegedüs Andrea 
     Molnár Péter 

Pakusza Zoltán 
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A Bizottság nem képviselő tagjai: Bódiné Ocskai Gabriella 
Csabalik Zsuzsanna 
Eperjesi Erika 
Galambos Gábor Márton 
Kiss Tibor György 
Solymosi Árpád 

 
e)  Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság  
 

A Bizottság elnöke:  Fodor Zoltán 
 
A Bizottság alelnöke:  Erdei Sándor Zsolt 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Bazin Levente Dávid 

Cseléné Figula Edina 
Hollósy Endre András 
Dr. Kovács László 
Szilágyi Szabolcs 

  
A Bizottság nem képviselő tagjai: Balázsfalvi Ágnes 

      Botos Ferenc 
                 Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika 
      Kiss Edina 
      Kiss Krisztina 
      Zsuga Zsolt 

 
f)  Rendészeti Bizottság  
 

A Bizottság elnöke:  Szilágyi Szabolcs 
 
A Bizottság alelnöke:  Bartha György Imre 
 
A Bizottság képviselő tagjai: Cseléné Figula Edina 

Erdei Sándor Zsolt 
Dr. Nagy Ákos 
Pakusza Zoltán 

 
 
A Bizottság nem képviselő tagjai: Bajusz Gábor 

Lestár Miklós 
Mezei Attila 
Szécsényi Marianna 
Vass Tamás József 

 
 

Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:   azonnal 
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Veres Pál polgármester: Kéri, hogy a tanácsnokok tekintetében szavazzanak az előterjesztés 
szerinti második határozati javaslatról. A döntéshez minősített többség, legalább 15 igen 
szavazat szükséges. 

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 10 tartózkodó szavazattal az 
előterjesztés szerinti  második határozati javaslatot 
elfogadta és meghozta a  

 
 

78/2019. (XI.8.) számú határozatát 

 

Tárgy:  A Közgyűlés tanácsnokainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állandó bizottsági tagjainak és 
tanácsnokainak megválasztására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a tanácsnokait 2019. november 9. 
napjától az alábbiak szerint választja meg: 
 

1.  Fejlesztési tanácsnok:   Badány Lajos 
 
2. Gazdálkodási tanácsnok:   Dr. Mokrai Mihály 
 
3.  Üzemeltetési tanácsnok:   Révész Péter 

 
4.  Humánpolitikai tanácsnok:   Hegedüs Andrea 
 
5.  Közművelődési és turisztikai tanácsnok: Borkuti László Imre 
 
6.  Koordinációs tanácsnokok:   Dr. Alakszai Zoltán 
       Molnár Péter 
       Dr. Simon Gábor 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
 
 
Veres Pál polgármester: Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak. 
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételével folytatják munkájukat. 
 
 
7. napirend:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének bizottságai 

nem képviselő tagjainak eskütétele 
 
Veres Pál polgármester: Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület 
bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt – a 
képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz. Kéri Aljegyző Asszony közreműködését az eskütétel 
levezetéséhez. 
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Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Felkéri a bizottságok előzőekben megválasztott nem 
képviselő tagjait szíveskedjenek kifáradni. Kéri a Közgyűlés tagjait, illetve a teremben jelen 
lévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.  
Felkéri a jelenlévő nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az általa előmondott esküszöveget, 
nevükkel kiegészítve a Közgyűlés előtt mondják utána, majd az eskü végén meggyőződésük 
szerint tegyék hozzá: „Isten engem úgy segéljen”. 

 
Eskü szövege:  
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 

 
Veres Pál polgármester: Köszöni Aljegyző Asszony közreműködését. Kéri, hogy az esküt tett 
bizottsági tagok az esküokmányt szíveskedjenek kézjegyükkel ellátni. 
 
 
 
8. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere illetményének és 

költségtérítésének megállapítására 
 
Veres Pál polgármester: Felkéri Vargáné dr. Pápai Ildikó Aljegyző Asszonyt, hogy tegye meg 
szóbeli kiegészítését. 
 
Vargáné dr. Pápai Ildikó aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
rendelkezése értelmében a megyei jogú város polgármestere megbízatásának időtartamára 
havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. A nevezett törvény alapján az államtitkár 
alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, az államtitkár illetménykiegészítésre 
jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, továbbá az államtitkár vezetői 
illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. A fentiek alapján a polgármester havi illetményének 
összege a kerekítés szabályainak alkalmazásával: 997.200,-Ft. Az önkormányzati törvény úgy 
rendelkezik, hogy a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege a havi illetmény 
figyelembevételével 149.580,- Ft.  
Az ismertetett előírások alapján Veres Pál polgármester úr havi illetményét 997.200,-Ft, havi 
költségtérítését 149.580,- Ft összegben kell megállapítani. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni Aljegyző Asszonynak a tájékoztatást. A napirend feletti vitát 
megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, így a vitát lezárja. 
Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell döntenie a Közgyűlésnek. Kéri, hogy 
szavazzanak. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 11 tartózkodó szavazattal az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadta és 
meghozta a  
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79/2019. (XI.8.) számú határozatát 

 

Tárgy:  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármestere illetményének és költségtérítésének megállapítására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján 2019. 
október 13. napjától Veres Pál (születési hely, idő: . . . . . . ., . . . . . . . ., anyja neve: . . . . . . . .. . . . .) 
főállású polgármester havonta a mindenkori államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével megegyező illetményre jogosult, amely a kerekítés szabályainak alkalmazásával 
997.200,- Ft, azaz kilencszázkilencvenhétezer-kettőszáz forint. 

 
Felelős:    Aljegyző 
Végrehajtásáért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján, hogy Veres 
Pál főállású polgármester 2019. október 13. napjától havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott költségtérítésre jogosult, amelynek összege a kerekítés szabályainak alkalmazásával 
149.580- Ft, azaz egyszáznegyvenkilencezer-ötszáznyolcvan forint. 
 
Felelős:    Aljegyző 
Végrehajtásáért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Veres Pál polgármester: A meghívó szerinti 9. napirend tárgyalása következik. 
 
 
9. napirend:  Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 

tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 30/2014. (XI.4.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Veres Pál polgármester: Az önkormányzati törvény alapján a képviselő-testület az 
önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnokoknak 
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg. Az 
előterjesztéshez tartozó rendelettervezetben foglaltak alapján tett javaslatot a tiszteletdíj 
megállapítására.  
A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja.  
Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük, minősített többséggel.  
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Kéri, szavazzanak. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 11 nem, 1 tartózkodó szavazattal 
megalkotta a 14/2019. számú rendeletét a települési 
képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok 
tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről 
szóló 30/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Veres Pál polgármester: Az alakuló ülés végére értek, megköszöni a munkát, képviselőtársainak 
az előttük álló ciklusra jó egészséget, sikeres munkát kíván!  
 
Kéri, hogy az alakuló ülés végén közösen énekeljék el a Szózatot. 
 

(Szózat) 
 

 
 
Veres Pál polgármester: Az ülést 18 óra 02 perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

 Vargáné dr. Pápai Ildikó Veres Pál 
 aljegyző polgármester 

 
 


