
Szerencs város Képviselő-testülete  
 
Szám: 31-12/2006.  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs város Képviselő-testületének a Rákóczi-vár Színháztermében 

2006. október 11-én tartott   a l a k u l ó   üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
A képviselő-testület tagjai: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Fekete József, Dr. 
Gál András, Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, Dr. Korondi Klára, 
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, Dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily 
Miklós, Visi Ferenc  
 
Meghívottak: a mellékelt jelenléti ív szerint a meghívást elfogadó vendégek, valamint 
Dr. Bíró László   - címzetes főjegyző  
Bodnár Béla    - aljegyző  
Nyitrai Tibor    - előző ciklusbeli alpolgármester  
Dr. Molnár Éva   - a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese  
Dr. Ináncsi Tünde   - jogi referens  
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető 
 
Szerencs város 2006. október 1-jén megválasztott képviselőinek első, alakuló ülése a himnusz 
közös eléneklésével kezdődik, majd egy szavalatot és egy fuvola előadást hallgattak meg a 
vendégek.  
 
Visi Ferenc megválasztott képviselő, mint korelnök köszönti a mandátumhoz jutott 
képviselőtársait, a Helyi Választási Bizottság jelenlévő tagjait, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat megválasztott képviselőit, valamint a vendégeket, akik megtisztelték 
jelenlétükkel ezen ünnepi alkalmat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 
17 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítője az alfabetika szerint Biró István legyen.  
Javaslatával a képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.  
Javasolja továbbá, hogy a meghívóban közölt napirend szerint folytassák a munkát, melyet a 
testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad.  
 
Napirend:  

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményekről  
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása  
Előadó: Dr. Molnár Éva – a HVB elnök-helyettese  

2. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása  
Előadó: Rónavölgyi Endréné – polgármester  

3. Az alpolgármester megválasztása  
Előadó: Rónavölgyi Endréné – polgármester  

4. Bejelentések, indítványok, javaslatok  
- A polgármester illetményének megállapítása  

Előadó: Az Ügyrendi Bizottság elnöke  
- Az alpolgármester illetményének megállapítása  

Előadó: Rónavölgyi Endréné polgármester  
- Egyéb indítványok, javaslatok  
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Visi Ferenc felkéri dr. Molnár Évát, a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét, hogy 
ismertesse a választási eredményeket, illetve vezényelje le a képviselő-testület, a polgármester 
eskütételét és a megbízóleveleket adja át.  
 
Dr. Molnár Éva köszönti a képviselőket, vendégeket. Gratulál a választáson elért 
eredményekhez, s mint a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese tájékoztatást ad a 2006. 
évi önkormányzati választások előkészítéséről, lebonyolításáról, valamint kihirdeti a 
választások eredményét. (Tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
A tájékoztató után még egyszer sok sikert kíván a polgármester, valamint a képviselők 
munkájához.    
Az Ötv. 19. § (1) bekezdés értelmében a képviselő az alakuló ülésen esküt tesz, ezért megkéri 
a Tisztelt Képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak föl, és az eskü szövegét mondják utána:   
 
„Én …......................... esküszöm, hogy Hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez 
hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati 
titkot megőrzöm; megbízásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és  legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szerencs város javát szolgálom.” 
 
Az eskütétel után kéri a jelenlévőket, hogy maradjanak állva, mert az Ötv. 32. §-a értelmében 
a polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz.  
 
Megkéri polgármester asszonyt, hogy fáradjon ki a középső, álló mikrofonhoz és az eskü 
szövegét ismételje utána:   
 
„Én …......................... esküszöm, hogy Hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez 
hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati 
titkot megőrzöm; megbízásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és  legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szerencs város javát szolgálom. 
 
Az eskütétel után átadja a megbízóleveleket a polgármesternek, illetve a képviselőknek.  
 
Visi Ferenc megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének tájékoztatóját, 
valamint a bizottság munkáját. A polgármester asszony eskütételével, mint korelnök, szerepe 
véget ért, ezért a képviselő-testületi ülés vezetését jókívánságai kíséretében átadja.  
 
Rónavölgyi Endréné gratulál megválasztott képviselőtársainak, gratulál ahhoz, hogy 2006. 
október 1-jén az önkormányzati választások alkalmával Szerencs város lakóinak bizalmát 
elnyerték. Azt kéri, hogy esküjükhöz híven politikai pártállástól függetlenül, kizárólag a város 
érdekeinek szem előtt tartásával, a város fejlesztése, a szerencsi emberek gondjainak 
megoldása érdekében dolgozzanak együtt. Köszöni korelnök úr munkáját, mindenkinek jó 
egészséget és sikeres munkát kíván. Kéri a családtagokat, hogy legyenek megértőek társaikkal 
szemben, hiszen fontos ügyet szolgálnak, mert egy nagyobb család érdekéért dolgoznak. Ezt a 
nagyobb családot Szerencs városnak hívják. A napirendet folytatva, a mai ülésen kerül sor az 
alpolgármester megválasztására. Ez a választás az Ötv. 34. § (1) bekezdése alapján titkos 
szavazással történik, melynek lebonyolítása a hatályos SzMSz szerint az Ügyrendi Bizottság 
feladata. Ezért az alpolgármester megválasztását megelőzően létre kell hozni az Ügyrendi 
Bizottságot. Kéri a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait nyílt szavazással 
válasszák meg. Aki hozzájárul a nyílt szavazáshoz, kéri kézfelemeléssel jelezze azt.  
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A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyrendi 
Bizottságot nyílt ülésen, nyílt szavazással válasszák meg.  
 
Rónavölgyi Endréné az előzetes egyeztetések és az érintett személyek megkérdezése alapján 
az Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Gál András képviselő urat, tagjainak pedig dr. Egeli 
Zsolt és Fekete József képviselő urakat javasolja. Megkérdezi az érintetteket, hogy részt 
kívánnak e venni a szavazásban. 
 
dr. Gál András és Fekete József igen, dr. Egeli Zsolt nem kíván részt venni a szavazásban.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárul ahhoz, hogy dr. Gál 
András és Fekete József részt vegyen a szavazásban.  
 
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztását.  
 
A képviselő-testület 15 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja a személyi javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
120/2006.(X.11.)  
Határozat  
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve, nyílt 
szavazás keretében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében Ügyrendi Bizottságot alakít.  
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Gál András képviselő urat,  
tagjainak dr. Egeli Zsolt és Fekete József képviselő urakat választja meg.  
 
Rónavölgyi Endréné a jelölő szervezetekkel történt egyeztetést követően, illetve az 
önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdésben biztosított jogkör alapján javasolja, hogy 
alpolgármesternek Heves János képviselő urat válassza meg a testület. Megkéri dr. Gál 
Andrást, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás módját, illetve felkéri az 
Ügyrendi Bizottságot és dr. Bíró László címzetes főjegyző urat, hogy a titkos szavazást 
bonyolítsa le.  
 
Dr. Gál András megköszöni a képviselőtársak bizalmát, majd ismerteti a titkos szavazás 
menetét. Szavazni az arra a célra előállított, az átadáskor lepecsételt szavazólapon lehet, 
melynek átvételét a névjegyzék aláírásával igazolják a testület tagjai. A szavazólapon szereplő 
jelöltre igen vagy nem szavazatot lehet leadni, a megfelelő karikába elhelyezett két egymást 
metsző vonallal. A szavazólapot borítékba helyezés után a bizottság előtt elhelyezett urnába 
kell bedobni. Az első szavazat leadásakor a bizottság a szavazó jelenlétében elhelyezi az 
általuk aláírt urnaellenőrző lapot az urnába, majd lezárja és lepecsételi azt. Megkéri a 
képviselőket, hogy a szavazás céljából az Árkád-terembe fáradjanak át, egyúttal kéri a 
vendégeket, hogy a választás eredményét helyükön maradva szíveskedjenek megvárni.  
 
A szavazás befejezését követően a bizottság tagjai ellenőrzik az urna sértetlen állapotát, majd 
felbontják az urnát. Meggyőződnek arról, hogy az urnaellenőrző lap megvan-e. Ezt követően 
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összeszámlálják a szavazatokat, kitöltik a jegyzőkönyvet, majd visszamennek a 
színházterembe.  
 
Dr. Gál András kihirdeti a titkos szavazás eredményét. 17 képviselő szavazott, ebből 1 
szavazat érvénytelen volt. A képviselő-testület 12 igen, 4 nem szavazattal úgy döntött, hogy 
az alpolgármester Heves János legyen.  
 
121/2006.(X.11.)  
Határozat  
Tárgy: Heves János alpolgármesterré történő megválasztása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
34. §-ában biztosított jogkörében Heves Jánost alpolgármesterré megválasztotta.  
 
 
Rónavölgyi Endréné bejelenti, hogy Heves János szólni kíván, egyúttal átadja neki a szót.  
 
Heves János megtiszteltetésnek veszi, hogy alpolgármesterré választották. Reményét fejezi 
ki, hogy akik nemmel szavaztak, azok nem a többséggel való szembenállásukat fejezték ki,  
hanem személye ellen tiltakoztak. Köszöni polgármester asszony, valamint azok bizalmát, 
akik igennel szavaztak.  
 
Rónavölgyi Endréné: 
Napirend szerint a polgármester illetményének megállapítása következik, ezért átadja a szót 
az Ügyrendi Bizottság elnökének.  
 
Dr. Gál András elmondja: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
előírja, hogy a képviselő-testületnek a polgármester illetményéről az alakuló ülésen kell 
döntenie. Az itt szabályozott keretek között a polgármester illetményét 496.800 forintban 
javasolja megállapítani, amely megegyezik a korábbi ciklusban megállapított mértékkel, ettől 
kevesebb ugyanis a törvényi előírások szerint nem lehet. Egyidejűleg javasolja, hogy a 
képviselő-testület a polgármester költségtérítését átalány formájában határozza meg, úgy, 
hogy annak mértéke az illetmény 30%-a, azaz 149.040 forint legyen, ami szintén megegyezik 
az előző ciklusban megállapított összeggel. Megkérdezi polgármester asszonyt, hogy részt 
kíván-e venni a szavazásban.  
 
Rónavölgyi Endréné részt kíván venni a szavazásban.  
 
Dr. Gál András kéri a testületi tagok hozzájárulását, hogy a polgármester a döntéshozatalban 
részt vehessen.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 
részt vegyen a szavazásban. (Rónavölgyi Endréné nem szavazott) 
 
Dr. Gál András szavazásra bocsátja a polgármester illetményét és költségtérítését.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
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122/2006.(X.11.)  
Határozat  
Tárgy: Rónavölgyi Endréné polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság szóbeli javaslatát megtárgyalta, s a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33. §-ában biztosított jogkörében, az 
1994. évi LXIV. törvény 3. §-ban foglaltakra figyelemmel Rónavölgyi Endréné polgármester 
illetményét 2006. október 1. napjától 496.800 ,-Ft-ban állapítja meg.  
 
A képviselő-testület a polgármesternek e tisztsége ellátásával összefüggő költségét megtéríti. 
A költségtérítést átalány formájában határozza meg - 2006. október 1. napjától, - úgy, hogy 
annak mértéke az illetmény 30 %-a, azaz 149.040 forint.  
 
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Bíró László címzetes főjegyző 
 
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy a napirend szerint a képviselő-testület állapítsa meg a 
megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. Megkérdezi Heves Jánost, hogy 
a döntéshozatalban részt kíván-e venni.  
 
Heves János részt kíván venni a szavazásban.  
 
Rónavölgyi Endréné kéri a testület hozzájárulását, hogy az alpolgármester a 
döntéshozatalban részt vehessen.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Heves János 
részt vegyen a szavazásban. (Heves János nem szavazott) 
 
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy a képviselő-testület Heves János alpolgármester  
tiszteletdíját a törvényi kereteket szem előtt tartva 86.850 forintban, költségtérítését pedig a 
tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő költségátalányban, azaz 17.370 forintban állapítsa meg. Kéri, 
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Ez a korábbi ciklusbeli alpolgármester 
juttatásainak fele.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
123/2006.(X.11.)  
Határozat  
Tárgy: Heves János alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 
A polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve a képviselő-testület Heves János 
alpolgármester tiszteletdíját az - 1994. évi LXIV. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva -
86.850 forintban, költségtérítését pedig a tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő költségátalányban, 
azaz 17.370 forintban állapítja meg. 
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A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Bíró László címzetes főjegyző 
 
Rónavölgyi Endréné a hivatalos teendők végén, felhívja képviselőtársai figyelmét a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükre, melynek határideje a megbízólevelek átvételét 
követő 30 nap, azaz 2006. november 10. Aki ezt elmulasztja, nem gyakorolhatja jogait, és 
nem jogosult a megállapított juttatásokra.  A képviselő-testület alakuló ülését berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                     címzetes főjegyző          polgármester 

 
 
 

Bíró István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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