Megalakult az új képviselő-testület
2019. október 31. csütörtök, 23:54

Október 30-án, szerda délután tartották az önkormányzati választást követően az első,
alakuló képviselő-testületi ülést a Városháza dísztermében ünnepélyes körülmények
között, sok vendég, köztük Hadházy Sándor országgyűlési képviselő részvételével. A bő
egyórás ülést követően Fülöp Zsolt polgármester – a képviselők nevében is –
beszélgetésre, koccintásra hívta a jelenlévőket.
(forrás:szentendre.hu)
képek: https://szentendre.hu/megalakult-az-uj-kepviselo-testulet/?fbclid=IwAR1r9K8HW
usfnCTHQAqG6iYITbYXXJdvqUAE5r1k_uABXm-0yKCsy-cxRHA

Képviselők eskütétele

Az ülés Horváth Ákos, a Helyi Választási Biztosság tagjának beszámolójával kezdődött, aki
részletesen ismertette a választás eredményét, mely öt évre meghatározza

Szentendre jövőjét. Tíz képviselő az egyéni választókerületekből jutott be a TESZ jelöltjeként,
négyen pedig a kompenzációs listán szereztek mandátumot a Fidesz-KDNP színeiben, így a
testület létszáma – a polgármesterrel együtt – 15 fő.

Horváth Ákos beszámolója után Zakar Ágnes (Fidesz-KDNP) megköszönte mindenki munkáját,
aki a választáson közreműködött, valamint a korábbi városvezetés munkáját. Elmondta, hogy
tiszta helyzet állt elő, hiszen mind a tíz egyéni körzetben az új polgármester csapata jutott a
testületbe, és ez, tapasztalatból is tudja, szép, de nagy felelősséggel járó feladat, melyhez sok
sikert kívánt. Egyúttal bejelentette, hogy négyen frakciót alkotnak, melynek vezetője Laárné
Szaniszló Éva lesz. Hozzátette, hogy konstruktív ellenzék szeretnének lenni, és minden, a
város érdekében hozott intézkedést megszavaznak Szentendre szépülése, gyarapodása
érdekében.
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Következett a képviselők közös eskütétele, illetve a képviselői megbízólevelek átvétele
ABC-sorrendben: dr. Almási Csilla (TESZ), Boda Anna (Fidesz-KDNP), Drávucz Zsolt (TESZ),
Helyes Imre (TESZ), Hernádi Krisztina Nóra (TESZ), Kiss Károly Andrásné (Fidesz-KDNP),
Laárné Szaniszló Éva (Fidesz-KDNP), Lang András (TESZ), Magyar Judit (TESZ), Pál Gábor
(TESZ), Szegedi István (TESZ), Szűcs Katalin (TESZ), Zakar Ágnes (Fidesz-KDNP).

Polgármesteri eskütétel

A képviselők után Fülöp Zsolt polgármester mondta el esküjét, majd – kicsit elérzékenyülten –
megköszönte családja segítségét, támogatását az elmúlt időszakban. Bejelentette, hogy a
képviselők mostantól egy kerekasztal körül ülnek (egyelőre kör alakban elhelyezett
asztaloknál), ami az összekapcsolódás szimbolikája, mert mindenkire szükség van az asztal
körül, és együtt kell szolgálni Szentendrét. Szeretné, ha ez a jelkép végigkísérné az ötéves
együttműködésüket, ezért a megbízólevelek mellett minden képviselő Szentendre-kitűzőt is
kapott. Tisztában van azzal, hogy lesznek viták, nem lesz mindig egyetértés, de a feladatuk,
hogy elsősorban ne egymásra figyeljenek, hanem arra, amit a szentendreiek mondanak. Majd
megköszönte azok bizalmát, akik rá szavaztak, a többieknek pedig üzente, hogy jó kezekbe
került a város, és szeretne együtt dolgozni mind a 14 képviselővel, mert ők nem pártokat,
érdekcsoportokat, hanem embereket képviselnek.

A képviselők ezek után a polgármester illetményéről szavaztak, ami formális határozathozatal
volt, mert a főállású polgármester törvényben megállapított díjazásától a képviselő-testület nem
térhet el.

Alpolgármester-választás

Következő napirendi pontban az alpolgármester megválasztására, valamint illetményének
megállapítására került sor. Alpolgármesternek – a polgármester javaslatára, titkos szavazással
– Pilis Dániel képviselőt választották meg a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
szavazás után az új alpolgármester ünnepélyes eskütétele következett, majd Pilis Dániel
elmondta, hogy az Ábrányi Emil-program megvalósításáért fog dolgozni, melynek főbb pontjai:
közösségi tervezés, a városrészi költségvetés bevezetése, a SZÉSZ (Szentendre Építési
Szabályzata) és a városi közlekedés felülvizsgálata.
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SZMSZ-módosítás

Következő napirendi pontban került sor az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
felülvizsgálatára, de még a szavazásra bocsátás előtt – mivel a tervezett módosítás többek
között az ülésrendet is érintette – Laárné Szaniszló Éva (Fidesz-KDNP) kérte, hogy a négytagú
frakciójuk egy blokkban maradhasson. Fülöp Zsolt válaszában elmondta, hogy a városban is
egymás mellett élnek a különböző világnézetű emberek, és az általuk javasolt ABC-rend alapú
ülésrend – mint ahogyan a körasztal is – egy jelkép, amelynek szellemében szeretne a
városért dolgozni. Zakar Ágnes kérte, hogy a polgármester vegye figyelembe a kérésüket,
mert szerinte ez beleférhet az együttműködésbe, és nem veszélyezteti a működést.

Végül a határozati javaslatról az eredeti szöveggel szavaztak, és 11 igennel elfogadták az
SZMSZ-módosításokat, melynek hatályba lépését követően kerül sor az új bizottságok
tagjainak megválasztására.

Testületi ülések 2019-ben

A képviselők utolsó napirendi pontként megszavazták a 2019. évi munkatervet, mely alapján az
alábbi időpontokban tartják az idei testületi üléseket: november 13. szerda, december 11.
szerda.

A 15 órakor kezdődő testületi ülések továbbra is nyitottak, az érdeklődők a karzatról kísérhetik
figyelemmel a képviselői munkát és döntéshozatalt.
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