JEGYZŐKÖNYV
készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 24-én megtartott alakuló nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12.
Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester,
Falusi-Tóthné Koller Ilona, Horváthné Kertész Erzsébet, Hosszú Tibor, Jenei
Péter, Kérges László, Lévai Attila, Pavlovics Lászlóné, Remport Csaba,
Stefán-Povázson Szilvia, Szabó Sándor, Turcsányi Zsolt képviselők.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Margruber János jegyző
minden napirendnél
dr. Takács Béla aljegyző
minden napirendnél
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
minden napirendnél
Sztarahorszki Jánosné HVB elnök
1-2. napirendnél
Bálint Klára ÖTT elnöke
minden napirendnél
dr. László Jenő ügyvéd
minden napirendnél
Andráskóné Gerhát Melinda pénzügyi irodavezető
minden napirendnél
Barta László, Gellérthegyi Tiborné, Marton Gábor, 6. napirendnél
Németh Mihály, Sasvári Györgyi, Somogyváry Mihály,
Telek Tamásné, Vanczák Csilla - bizottsági külső tag
jelöltek
Meghívottként jelen vannak:
Bácskai István - Maglód Projekt Kft. műszaki munkatárs, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Járási Hivatalvezető-helyettes, Fajka Szilvia sajtóreferens, Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető, Radosza Sándor Maglód Újság főszerkesztő, Varga Krisztina –
Maglód Projekt Kft. ügyvezető.
Lakosság részéről: 2 fő.









Tabányi Pál polgármester 16.02 órakor megnyitja a képviselő-testület ülését. Köszönti a
meghívottakat, üdvözli a megjelenteket és gratulál a megválasztott képviselőknek. Felkéri a
jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt.
Himnusz
Tabányi Pál polgármester átadja a szót Sztarahorszki Jánosnénak, a Helyi Választási
Bizottság elnökének.
1. napirendi pont tárgya:

A polgármesteri és a képviselői megbízólevelek átadása

A napirendi pont előadója: Sztarahorszki Jánosné HVB elnök
Sztarahorszki Jánosné HVB elnök: Tájékoztatást ad röviden arról, hogy a 2019. évi
önkormányzati választások Maglódon törvényes rendben, a jogszabályoknak megfelelően
zajlottak le. Megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak a
munkáját. Gratulál a választások eredményéhez a polgármesternek és a képviselőknek.
Felelősségteljes munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván.
Átadja a megbízólevelet a képviselők és a polgármester részére. Taps.
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2. napirendi pont tárgya:

A képviselők és a polgármester eskütétele

A napirendi pont előadója: Sztarahorszki Jánosné HVB elnök
Sztarahorszki Jánosné HVB elnök: Felkéri a megválasztott képviselőket a képviselői eskü
letételére. Kéri a megjelenteket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.
Eskütétel
Esküokmány csatolva
Sztarahorszki Jánosné HVB elnök: Felkéri Tabányi Pál polgármestert az eskü letételére.
Kéri a megjelenteket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.
Eskütétel
Esküokmány csatolva
Tabányi Pál polgármester dr. Szűcs Lajosnak, a választókerület országgyűlési képviselőjének
adja át a szót.
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő: Megtisztelő számára, hogy már második
alkalommal vehet részt képviselő-testület alakuló ülésén Maglódon. Gratulál polgármester
úrnak és a megválasztott képviselőknek. Jó egészséget, következetes és kitartó munkát kíván
az elkövetkező 5 évre. Ehhez felajánlja segítő közreműködését és kívánja, hogy az
együttműködés ugyanolyan jó legyen, mint a korábbi években.
Taps.
Tabányi Pál polgármester: Megköszöni az üdvözlő szavakat és a felajánlott segítséget.
Folytatódik az ülés.
Megállapítja, hogy mind a 12 képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – alakszerű határozat
mellőzésével – az alábbiak szerint elfogadta:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Falusi-Tóthné Koller Ilona és Horváthné Kertész Erzsébet
képviselők.
Tabányi Pál polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő 9. pontot leveszi napirendről,
mivel ezt a témát - vagyis a TEÁOR számok felsorolását - sikerült beépíteni az SzMSz-be,
amely a 3. napirendi pont lesz. Ehelyett, 9. pontként egy sürgősségi témát tárgyalna a testület,
a társulásokba történő delegálást. Ezen kívül, napirend előtti felszólalását jelezte StefánPovázson Szilvia képviselő. Az elhangzott módosításokkal teszi fel szavazásra a napirendet,
amelyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az
alábbiak szerint elfogadott:
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Előadó:

Napirend:
1. A polgármesteri és a képviselői megbízólevelek átadása

3. Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása

Sztarahorszki Jánosné HVB
elnök
Sztarahorszki Jánosné HVB
elnök
Tabányi Pál polgármester

4. Polgármesteri program ismertetése

Tabányi Pál polgármester

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
6. Bizottságok megválasztása, bizottsági külső tagok
eskütétele
7. Alpolgármesterek választása és eskütétele

Margruber János jegyző

8. Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
9. Sürgősségi előterjesztés: Társulásokba történő delegálás

Tabányi Pál polgármester

2. A képviselők és a polgármester eskütétele

Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester

Tabányi Pál polgármester

Napirend előtt:
Stefán-Povázson Szilvia képviselő: Megköszöni a maglódi választópolgároknak, hogy
képviselő lehet Maglódon. Elmondja, hogy bár budapesti, de megígéri, hogy úgy fogja a
választópolgárokat képviselni, mintha az otthona lenne Maglód. Foglalkozása is olyan, hogy
sok ember érdekeit szem előtt tartva hoz döntéseket és ad tanácsokat. A Demokratikus
Koalíció tagjaként 2015. óta kötődik a településhez és családjával azt tervezi, hogy a
közeljövőben lakóhelyül választja a várost.
Egyúttal bejelenti, hogy az első évi képviselői tiszteletdíját a maglódi KAGYEMO
Alapítvány részére ajánlja fel.
Taps
3. napirendi pont tárgya:

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
(írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A napirend elfogadásánál már jeleztük, hogy az önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos TEÁOR számok felsorolását az SzMSz mellékletében
szerepeltettük. Kiegészítettük a testvértelepülések felsorolását is, valamint a társulási
tagságokat is tételesen megneveztük. Javaslat történt a képviselői és bizottsági tag
tiszteletdíjak emelésére. A maglódi tiszteletdíjak meglehetősen alacsonyak a környékbeli
településekhez képest. Az önkormányzatunk büdzséjéhez idomuló emelést javasoltunk: a
korábbi 40.000 Ft alapdíj emelkedne tízezer forinttal. A bizottsági elnökök esetében 80.000 Ft
a teljes tiszteletdíj, a külső bizottsági tagoké ill. a képviselők bizottsági tagságának díja pedig
20.000 Ft lenne. Javaslatokat, hozzászólásokat kér a rendelet-tervezethez. Jegyző úr jelezte,
hogy a kiküldött anyaghoz pontosítást szeretne fűzni.
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Margruber János jegyző: A rendelet-tervezet 3. §-ában – mely az eredeti SZMSZ 14. § (1)
bekezdés b) pontját érinti - úgy fogalmaztunk, hogy „ha a képviselő több bizottságnak is
tagja”. Ez megtévesztő. Itt a „több” szó kimaradna. Ugyanis elég, ha egy bizottságnak a tagja,
akkor már jár neki a pótdíj.
Turcsányi Zsolt képviselő: Valóban nálunk a legalacsonyabb a tiszteletdíj. A választókerületben 6 város van, 130-180.000 Ft között ingadozik a tiszteletdíj. De tudomásul vesszük,
hogy nálunk ennyi. Viszont a társadalmi megbízatású alpolgármesterre nincs szükség, ezt már
5 éve is említette. Azon kívül, az ő tiszteletdíja 333.500 Ft, ami szintén a város gazdálkodását
érinti. Ez 6 képviselővel ér fel. Ráadásul, van főállású munkahelye. Nem személy szerint
Pétert támadja ezzel, hanem magát az intézményt. Az említett 6 városban sehol nincs 2
alpolgármester, azaz társadalmi megbízatású. Tehát nem a saját tiszteletdíjával elégedetlen,
hanem a város gazdálkodását szem előtt tartva kérdezi, miért ér 6-szor annyit egy társadalmi
megbízatású alpolgármester, mint egy képviselő.
Tabányi Pál polgármester: A jegyző úr által említett pontosítással szavazást kér Maglód
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 3 ellenvélemény mellett,
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(X.28.) önkormányzati rendelete
Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont tárgya:

Polgármesteri program ismertetése (írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A programot a választópolgárok is megismerhették. A FIDESZ
képviselő-jelöltjeivel együtt készítették még a választások előtt. 7 pontban foglalták össze a
célkitűzéseket, melyeket ebben a ciklusban szeretnének elérni.
Elsődleges fontosságú a helyi gazdasági potenciál, háttér növekedése, annak érdekében, hogy
vállalásainkat meg tudjuk valósítani. Vannak olyan gazdasági fejlesztések, melyek egy
szabályozási terv módosítással elérhetővé válnak. Megjelentek olyan fejlesztő cégek, melyek
hathatós közreműködésével és településfejlesztési megállapodás megkötésével elindulhat ez a
gazdasági fejlesztés, melyre nagyon nagy szüksége van a településnek.
Az egészségügyi ellátás terén az átadás előtt álló orvosi rendelő az első lépcső. Beindítását
követően szeretnénk lobbizni azért, hogy szakrendelések is meg tudjanak valósulni
Maglódon. A későbbiekben szeretnénk ezt a rendelőt tovább bővíteni.
Az aszfaltos utcák arányának tekintetében nagyon jól állunk. Úgy gondoljuk, hogy a
megmaradt földes utcák leaszfaltozását ebben a ciklusban meg tudjuk valósítani.
Vannak olyan vállalásaink, melyeknél állami támogatásra-segítségre számítunk. Néhány
nappal ezelőtt megérkezett hozzánk az új maglódi iskola építési engedélye, mely állami
beruházásként valósul meg a település ófalui részén. Már nagyon régóta várjuk, sürgető a
megvalósítása a szükségtantermek kiváltása érdekében. Hamarosan kormánydöntésre kerülhet
a projekt megvalósítása. Ehhez szeretnénk kérni képviselő úr támogatását is.
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Egy több, mint tizenkétezer fős település életében nélkülözhetetlen egy városi sportcsarnok
megépítése. Mivel pályázati lehetőségek nem állnak rendelkezésre, az elképzelésünk az, hogy
megpróbálunk olyan vállalkozói együttműködést megvalósítani, amely a csarnok megépülését
eredményezheti és mindkét fél számára hasznos tud lenni.
Vannak adósságaink a közösségi terek fejlesztése tekintetében. Az előző időszakban volt
kezdeményezés játszótér felújítására. Ezt természetesen magunkévá kell tegyük ebben a
ciklusban és már a következő évi költségvetésben. De emellett szeretnénk közösségi teret
bővíteni is, első sorban az idősek napközbeni ellátást segítendő egy idősek napközijét
kialakítani. Egyúttal ez Maglód nevezetes épületének, a Pénzes villának rendbetételét is
jelentené, mely utolsó óráit éli és szeretnénk megmenteni, méltóan helyreállítani. Amire
legbüszkébbek lehetünk, az a pezsgő kulturális élet, mely a MagHáz irányításával, de az
iskola, az óvodák, a civil szervezetek becsatlakozásával valósul meg. A kulturális élet
támogatása ezentúl is prioritást kell kapjon az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.
Az utaknál nem csak az aszfaltozottság kérdése a fő szempont, de foglalkoznunk kell a tranzit
gépjárműforgalom terhelésével is. Ez egy olyan nehézség, amin át kell lendülnünk. Folynak
előkészítő munkák szakcégek bevonásával, mely a megoldást célozza. Hogy a tervekkel majd
hogyan tudunk élni, nehéz eldönteni, mert nagyon sok pénz kell hozzá. De szeretnénk a
fejlesztési területek szabályozásánál olyan infrastruktúrát kialakítani, ami lehetővé teszi azt,
hogy akár tranzit útvonalként is szolgálhat. Az a forgalom, ami ránk zúdul reggelenként
Gyömrő és a Jászság irányából, majd délután visszafelé, már egyre elviselhetetlenebb a
városban. Az összes aszfaltos utunk igénybe van véve a csúcsforgalom óráiban. Ezek a
legfőbb célkitűzések, nem felsorolva az összeset. Kéri a képviselő-testületet, támogassa a
polgármesteri programban ismertetett elképzeléseket.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: A sportcsarnoknál van fontosabb tennivaló is.
Maglód a Gödöllői-dombság lábánál helyezkedik el, dimbes-dombos területen. Olyan
csapadékvíz elvezetés kellene végre, ami nagyon sok ember házát és tulajdonát megóvná.
Mindenki ismeri a helyzetet. A fönti utakról lezúduló víz hatalmas károkat okoz a lakosoknak.
Nem csináltuk meg, hogy a felszíni vizeket bevezessük a patakba. Ez lenne az egyik
legfontosabb teendő Maglódon. A másik: a Maglódon átvezető főutat, ami nem a mi
fenntartásunkban áll, 9 éve ígérik, hogy megcsinálják. Nem sikerült a város két határa közé
eső részt ennyi év alatt megcsinálni, pedig vannak olyan részek, ahol lehetetlen elmenni.
Például az iskola előtt 3 hetente szakad be az út. Ezen kívül még pár zebra is kellene. A Sugár
úton nem lehet már átmenni a rengeteg autótól, gyakorlatilag a túloldalra már születni kell.
Tehát, ezek legalább olyan fontosak, mint az, hogy legyen egy sportközpontunk.
Lévai Attila képviselő: A zebrák kérdése a közútkezelőhöz tartozik. Akárhányszor
próbáltunk kísérletet tenni ezek áthelyezéséhez, sajnos nem mindig zárult eredménnyel. De
ezt nem adta fel a képviselő-testület az elmúlt 5 évben és folyamatosan próbálunk erre
megoldást találni. Talán az elkövetkező 5 évben lesz erre megoldás, vannak ötletek rá. Nem
csak a Sugár úti részen vannak problémák, hanem a Katona József utcában is, ahol talán még
sokkal veszélyesebb a helyzet a buszról lelépők és a gyerekek miatt. A csapadékvíz
elvezetésre valóban szükség van. De nagyon egyoldalú azt mondani, hogy csak az
önkormányzat oldja meg ezt a problémát. Amíg nem tudjuk megértetni a lakosokkal – és ez a
képviselők felelőssége is –, hogy aki kiköltözik Pestről és az első dolga, hogy parkolót
csináljon az árokból, az nem biztos, hogy ezen túl a járdát és a környezetét rendben fogja
tartani. Csinálhatunk mi akármilyen vízelvezetést, ha öt év múlva ugyanolyan használhatatlan
lesz. Tehát a fejekben is rendet kéne tenni.
Tabányi Pál polgármester megköszöni az észrevételeket és – mivel a polgármesteri program
a testület részéről döntést nem igényel – rátér a következő napirend tárgyalására.
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5. napirendi pont tárgya:

A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
(írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző
Margruber János jegyző: Az előterjesztést nem kívánja bővebben kiegészíteni, csak néhány
fontosabb dolgot emel ki. A képviselő-testületnek e napirend tekintetében nincs mérlegelési
jogköre, mivel a törvény az illetmény alapját és a számítás módját konkrétan meghatározza. A
település nagyságától függően, az államtitkár illetményének bizonyos százalékában állapítja
meg. Hogy mégis kell erről döntést hoznia a testületnek, annak az oka, hogy a képviselőtestület a munkáltatója a polgármesternek és a munkáltatói jogkör egyik lényeges eleme az
illetmény megállapítása. Másrészről, az Mötv. az illetményszámítás alapját és módját
határozza meg, ugyanakkor a Kttv. érelmében az illetményt, tiszteletdíjat összegszerűen kell
megállapítani, erre pedig csak önkormányzati határozatban kerülhet sor. Ugyanez vonatkozik
a költségtérítésre is. Lényeges még, hogy mivel a törvény nem változott, a polgármester
illetménye forintra pontosan megegyezik az előző ciklusban meglévő illetményével. Ez
összegszerűen 721.200 Ft, illetőleg a költségtérítése 104.700 Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a jegyző úr által elmondottakról, azaz a
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 4
tartózkodás mellett, a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tabányi Pál
polgármester havi illetményét 2019. október 13-ai hatállyal az
alábbiak szerint állapítja meg:
Polgármesteri alapilletmény .............................. 698.019,- Ft
(Mötv. 71. § (4) bek. d) alpont)
Idegennyelv-tudási pótlék ................................... 23.190,- Ft
(Kttv. 141. § (6) bek. b) alpont)
Illetmény összesen (100 forintra kerekítve): .... 721.200,- Ft
2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tabányi Pál
polgármester havi költségtérítését – az Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján – 2019. október 13-ai hatállyal az – idegennyelv-tudási
pótlék nélkül számított – illetménye 15 %-ának megfelelő
összegben, azaz 104.700 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az
illetmény, valamint a költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Margruber János jegyző.
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6. napirendi pont tárgya:

Bizottságok megválasztása, bizottsági külső tagok eskütétele
(írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A kiküldött előterjesztés még nem tartalmazott személyi
javaslatokat, de azt két nappal ezelőtt személyesen ő küldte ki mindenki részére, tehát
megismerkedhettek vele a képviselők. A korábbi bizottsági struktúrán nem változtatnánk,
tehát számszerűleg és elnevezésükben is ugyanazok a bizottságok lennének, mint az előző
ciklusban. Elmondja a neveket, majd utána meghallgatja a testület az ellenjavaslatokat és ezt
követően bizottságonként külön-külön történik meg a szavazás.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Pavlovics Lászlóné – ő az előző ciklusban is
betöltötte ezt a tisztséget – lenne, tagok pedig Falusi-Tóthné Koller Ilona és Horváthné
Kertész Erzsébet képviselők, valamint külső tagként Sasvári Györgyi – aki korábban is külsős
volt - és Vanczák Csilla volt képviselő szerepelnének.
A Városfejlesztési és –Üzemeltetési Bizottságban Remport Csaba elnöksége mellett Szabó
Sándor és Turcsányi Zsolt lennének a képviselő tagok, külső tag pedig Marton Gábor – volt
képviselő – és Somogyváry Mihály dolgoznának.
A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottságban Hosszú Tibor elnökölne, mellette a tagok
Lévai Attila és Pavlovics Lászlóné képviselők, külső tagok pedig Németh Mihály és Telek
Tamásné. Ez a bizottság összetételében semmiben nem tér el az előző ciklusbelitől.
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságban Falusi-Tóthné Koller Ilona lenne az elnök,
aki korábban is ellátta ennek a bizottságnak az elnöki feladatait, és tagjai pedig Horváthné
Kertész Erzsébet, valamint Remport Csaba képviselők mellett Barta László és Gellérthegyi
Tiborné külsősök lennének.
Van-e egyéb javaslat?
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Jelezte már e-mailen is, hogy minden tisztelete
mellett, nem érti Vanczák Csilla pénzügyi bizottságba történő delegálását. Akár a szociális
bizottságba, akár a kulturális bizottságba el tudná képzelni, de a pénzügyiben nem fogja jól
érezni magát. Nem a szakmája. Ez nonszensz, és ez nem szakmai meggondolások alapján
kialakított véleménye a polgármester úrnak. Az a módosító javaslata, hogy maga helyett a
pénzügyi bizottságba Stefán-Povázson Szilvia kerüljön be és akkor ő, azaz Horváthné Kertész
Erzsébet csak a szociális bizottságban lenne benne. Ezt szeretné kérni.
Tabányi Pál polgármester: Sokan ülnek itt, akik már készítettek intézményi költségvetést és
tudják, hogy ez milyen munkával jár. Azt gondolja, hogy Vanczák Csilla, mint
intézményvezető néhányszor már kidolgozott ilyet és ezek mind beépültek az önkormányzat
költségvetésébe. Tehát, nem mondaná azt, hogy Csilla kívülálló és nem tud hozzászólni az itt
folyó munkához.
Kérdezi Horváthné Kertész Erzsébetet, hogy amennyiben a módosító javaslata nem kerül
elfogadásra, akkor vállalja-e a pénzügyi bizottsági tagságot, vagy nem?
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Akkor igen.
További javaslat, észrevétel nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Először az elhangzott módosító javaslatot teszi fel szavazásra,
vagyis, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzőleg ismertetett keretébe Horváthné
Kertész Erzsébet képviselő helyett Stefán-Povázson Szilvia képviselő kerüljön be.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 3
tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összetételéhez érkezett módosító
javaslatot nem fogadta el.
Tabányi Pál polgármester: Az eredeti bizottsági összeállítást teszi fel szavazásra a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság esetében. Tehát, elnöke Pavlovics Lászlóné, tagok pedig Falusi-Tóthné
Koller Ilona és Horváthné Kertész Erzsébet képviselők, Sasvári Györgyi és Vanczák Csilla
nem képviselők.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 2
tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása tárgyban az
alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
– a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB) elnökét és tagjait az
alábbiak szerint megválasztotta:
Elnök:
Tagok:

Pavlovics Lászlóné
Falusi-Tóthné Koller Ilona Terézia
Horváthné Kertész Erzsébet
Sasvári Györgyi
Vanczák Csilla

képviselő
képviselő
képviselő
nem képviselő
nem képviselő

Tabányi Pál polgármester: A Városfejlesztési és –Üzemeltetési Bizottság összetételéről kér
szavazást: Remport Csaba elnök, Szabó Sándor és Turcsányi Zsolt képviselők és Marton
Gábor, Somogyváry Mihály külső tagok személyéről.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1
tartózkodás mellett, a Városfejlesztési és –Üzemeltetési Bizottság tagjainak megválasztása
tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
– a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Bizottság (VÜB) elnökét
és tagjait az alábbiak szerint megválasztotta:
Elnök:
Tagok:

Remport Csaba
Szabó Sándor
Turcsányi Zsolt
Marton Gábor
Somogyváry Mihály

képviselő
képviselő
képviselő
nem képviselő
nem képviselő
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Tabányi Pál polgármester: A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagjairól kér
szavazást: Hosszú Tibor elnök, Lévai Attila és Pavlovics Lászlóné képviselők, valamint
Németh Mihály, Telek Tamásné nem képviselők.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagjainak megválasztása
tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
– a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (KOIB) elnökét és
tagjait az alábbiak szerint megválasztotta:
Elnök:
Tagok:

Hosszú Tibor
Lévai Attila Dénes
Pavlovics Lászlóné
Németh Mihály
Telek Tamásné

képviselő
képviselő
képviselő
nem képviselő
nem képviselő

Tabányi Pál polgármester: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság összetételét teszi
fel szavazásra: Falusi-Tóthné Koller Ilona elnök, Horváthné Kertész Erzsébet és Remport
Csaba képviselők, valamint Barta László és Gellérthegyi Tiborné nem képviselők.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjainak megválasztása
tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
– az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (ESzSB)
elnökét és tagjait az alábbiak szerint megválasztotta:
Elnök:
Tagok:

Falusi-Tóthné Koller Ilona Terézia
Horváthné Kertész Erzsébet
Remport Csaba
Barta László
Gellérthegyi Tiborné

képviselő
képviselő
képviselő
nem képviselő
nem képviselő

Tabányi Pál polgármester felkéri a bizottságok nem képviselő (külső) tagjait az eskü
letételére. Kéri a megjelenteket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.
Eskütétel.
Esküokmányok csatolva.

9

7. napirendi pont tárgya: Alpolgármesterek választása és eskütétele (írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Két alpolgármesterre – egy főállású, és egy társadalmi
megbízatású – tette meg javaslatát a képviselőknek kiküldött levelében. Eszerint főállású
alpolgármesternek javasolja Kérges László képviselő urat, társadalmi megbízatású
alpolgármesternek pedig Jenei Péter képviselő urat. Elvállalják-e a felkérést, amennyiben a
testület megszavazza alpolgármesteri kinevezésüket?
Kérges László képviselő és Jenei Péter képviselő „igen” -nel válaszolnak. Egyúttal
bejelentik személyes érintettségüket.
Kérges László és Jenei Péter döntéshozatalból történő kizárására nem érkezett képviselői
indítvány.
Tabányi Pál polgármester: Az alpolgármesterek személyét titkos szavazással kell
megválasztani. Az SZMSZ szerint a titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
bonyolítja le. Felkéri a bizottság tagjait, hogy a szavazáshoz szükséges előkészületeket tegyék
meg, és a titkos szavazás lebonyolításának idejére, 16.50 órakor rövid szünetet rendel el.
Szünet után:
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv alapján
ismerteti a szavazás eredményét, amely szerint 12 érvényes igen szavazattal Kérges László
képviselő lett a főállású alpolgármester, Jenei Péter pedig 9 érvényes igen szavazattal, 3
érvénytelen szavazat mellett a társadalmi megbízatású alpolgármester.
(Taps)
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a főállású alpolgármester megválasztása tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a titkos
szavazás eredményeként – 2019. október 24. napjától Kérges
Lászlót
Maglód
Város
Önkormányzat
főállású
alpolgármesterének megválasztotta.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 3 ellenvélemény mellett,
tartózkodás nélkül a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása tárgyban az
alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a titkos
szavazás eredményeként – 2019. október 24. napjától Jenei
Pétert Maglód Város Önkormányzat társadalmi megbízatású
alpolgármesterének megválasztotta.
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Tabányi Pál polgármester: Mindkét alpolgármesternek gratulál. Egyúttal tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az alpolgármesterek közül Kérges Lászlót, a főállású
alpolgármestert nevezi meg általános helyetteseként.
Majd felkéri Kérges Lászlót és Jenei Pétert az alpolgármesteri eskü letételére. Kéri a
megjelenteket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.
Eskütétel.
Esküokmány csatolva.
Jenei Péter képviselő, alpolgármester: Köszöni szépen Maglód polgárainak, hogy ismét
megválasztották a 4. sz. választókörzet képviselőjének. Ugyancsak köszöni polgármester
úrnak az alpolgármesteri ajánlást és a képviselő-testületnek pedig a bizalmat. Munkáját
mindig a város érdekeit szem előtt tartva fogja végezni. Törekedni fog, hogy az elmúlt évek
városfejlesztő és -szépítő folyamatai tovább haladjanak és egy fenntartható és versenyképes
város legyen Maglód.
8. napirendi pont tárgya:

Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: 2019. október 24-ei hatállyal Kérges László főállású
alpolgármesternek a havi illetménye 580.000 Ft lenne. Ehhez jár még a törvény szerint 15 %
költségtérítés, ami 87.000 Ft. Jenei Péter esetében pontosan a fele, azaz 290.000 Ft tiszteletdíj,
és 43.500 Ft-os költségtérítés a javaslat.
Javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér Kérges László illetményéről és költségtérítéséről,
az előbb ismertetettek szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 5
tartózkodás mellett, a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kérges
László főállású alpolgármester havi illetményét 2019.
október 24-ei hatállyal – az Mötv. 80. § (1) bekezdése
alapján – 580.000,- Ft-ban állapítja meg.
2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kérges
László főállású alpolgármester havi költségtérítését – az
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján – 2019. október 24-ei
hatállyal az illetménye 15 %-ának megfelelő összegben,
azaz 87.000,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az
illetmény, valamint a költségtérítés számfejtéséről és
kifizetéséről.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Margruber János jegyző.
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Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér Jenei Péter tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, az
előbb ismertetettek szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 ellenvélemény és 1
tartózkodás mellett, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei
Péter társadalmi megbízatású alpolgármester havi
tiszteletdíját 2019. október 24-ei hatállyal – az Mötv.
80. § (2) bekezdése alapján – 290.000,- Ft-ban állapítja
meg.
2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei
Péter társadalmi megbízatású alpolgármester havi
költségtérítését – az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján –
2019. október 24-ei hatállyal a tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő összegben, azaz 43.500,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
tiszteletdíj, valamint a költségtérítés számfejtéséről és
kifizetéséről.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Margruber János jegyző.
9. napirendi pont tárgya:

Sürgősségi előterjesztés: Társulásokba történő delegálás
(írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Az önkormányzatunk képviseletéről van szó a Vecsés és
Környéke Társulásban, valamint a Gyömrő és Környéke Társulásban. Javaslatunk szerint a
főállású alpolgármester képviselne bennünket ezekben az önkormányzati társulásokban. A
Társulási Tanács segítésére létrehozott Munkacsoportba pedig Mayerné Lénárd Arankát
delegálnánk a vecsésit illetően, Szabó Tímeát a gyömrőit illetően.
Észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Vecsés és Környéke Társulásba történő
delegálásokról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a delegálás vecsési társulásba tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
családsegítés és gyermekjóléti alapellátás, valamint a
szenvedélybeteg
ellátás
feladatainak
a
közös
megvalósítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 40. § és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 64. § és a 65/A. § szerinti törvényi
feladatainak közös ellátására létrehozott Vecsés és környéke
Társulás Tanácsába Kérges László alpolgármestert
delegálja.
A Társulási Tanács munkájának segítésére létrehozott
Munkacsoportba a Képviselő-testület Mayerné Lénárd
Arankát delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Gyömrő és Környéke Társulásba történő
delegálásokról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a delegálás gyömrői társulásba tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2019.(X.24.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
időskorúak nappali ellátása feladatainak a közös
megvalósítására, a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 63. §, 65 §, 65/F § szerinti
törvényi feladatainak közös ellátására létrehozott Gyömrő és
környéke Társulás Tanácsába Kérges László alpolgármestert
delegálja.
A Társulási Tanács munkájának segítésére létrehozott
Munkacsoportba a Képviselő-testület Szabó Tímeát
delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
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