GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
13/2002. (X.12.)
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006. október 12-én ,
és folytatólagosan 2006. október 13-án tartott a l a k u l ó ülésén.
Jelen vannak: Borkai Zsolt polgármester,
Bárány István, Bári Olga, Bécsi Zoltán, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Dr. Kun
András, Dr. Németh Viktor, Dr. Ottófi Rudolf, Dr. Schmidt Péter, Dr. Schreiner László, Dr.
Sík Sándor, Dr. Somogyi Tivadar, Ecker Gyula, Eredics Gergely, Eredics Imre, Ferenczi
Tamás, Ferenczy Lajos, Fűke Géza, Gangl András, Hajszán Gyula, Hegyi Zoltán, Herkely
Ákos, Horváth László, Horváth Vilmos, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Mohos Péter, Németh
Zoltán, Pádár László, Sághy Zsolt, Simon Róbert Balázs, Szabó Erik, Szabó Jenő, Szabó
József, Szijjártó Péter.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Kovács Lajos
Dr. Horváth Klára

jegyző,
aljegyző,

Vinglerné Baranyai Gyöngyi, az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,
Mezzöl Ferencné, az Adóiroda vezetője,
Páternoszter Piroska, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetője,
Iklódi Emilné, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Révi Zsolt, a Főépítészi Iroda vezetője,
Benedeczkiné Bartos Judit, a Gyámügyi Iroda vezetője,
Szívós Attila, az Informatikai Iroda vezetője,
Szekeres György, a Környezetvédelmi Iroda vezetője,
Dr. Szabóné, dr. Pimpedli Tímea, a Közbeszerzési Iroda vezetője,
Nagyné dr. László Edit, a Közigazgatási Iroda vezetője,
Tóth Nándorné, a Kulturális Iroda vezetője
Wajzer Gábor, a Lakás Iroda vezetője,
Horváth Kis Andrásné, a Munkaügyi Iroda vezetője,
Papp András, az Oktatási Iroda vezetője,
Zadravecz Margit, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Kolonics Erzsébet, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője,
Helyes Péter, a Városépítési Iroda vezető-helyettese,
Dr. Szakács Imre, országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke,
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- a Győr Megyei Jogú Városi Helyi Választási Bizottság tagjai,
- a győri Cigány-, Lengyel-, Német- Horvát és Örmény Kisebbségi Önkormányzat
megválasztott tagjai,
- a választásokon jelöltet állító politikai pártok, társadalmi- és civil szervezetek képviselői,
- a sajtó képviselői,
valamint mintegy 100 érdeklődő állampolgár.
**********
A himnusz elhangzása után Rupnik Károly, a Győri Nemzeti Színház művésze Arany János:
Rendületlenül című versét adta elő.
Bári Olga képviselő, korelnök: Megköszöni Hoffmann László orgonaművésznek és Rupnik
Károly színművésznek a közreműködést.
Mint a megválasztott közgyűlés legidősebb tagja, köszönti képviselőtársait és az alakuló ülés
minden résztvevőjét.
Külön köszönti dr. Szakács Imre urat, a Megyei Közgyűlés elnökét, a választásokon jelöltet
állító jelölő szervezetek, társadalmi és civil szervezetek képviselőit és a vendégeket.
A maga és képviselőtársai nevében megköszöni a Választási Bizottság és a Választási Iroda
valamennyi tagjának munkáját.
Ezt követően néhány gondolatban elmondja, mit is jelent számára és a város valamennyi
polgárának ez az ünnepélyes pillanat:
„Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink! A sokak által megcsodált, gyönyörű Városháza falai
közt ma megalakul a rendszerváltás utáni ötödik képviselőtestület. Az alakuló ülést az
ünnepélyesség jellemzi, belső meghatározója a felelősség. Szükség van az ünnepélyességre,
mert ez a pillanat egyszeri és megismételhetetlen, jegyzett napja lesz városunk történelmének.
Az esemény felemelő volta mellett valamennyiünk gondolatait, érzelmeit áthatja a felelősség,
függetlenül attól, hogy melyik párt, vagy szervezet nevében indultunk. Felelősségünk közös
Győr város további fejlődéséért, az értékek őrzéséért, a városban élő közel 130 ezer lakos
sorsának alakulásáért. Ugyancsak felelősek vagyunk minden korosztályért és a felnőtt
korosztály biztonságát adó munkahelyek megőrzéséért, gyarapításáért, az ifjúság tanulási
lehetőségeinek magas szintű biztosításáért, az idősek méltó öregkorának megteremtéséért.
Mindannyiunk közös felelőssége, hogy megőrizzük a győriek viszonylagos jó helyzetét, a
győriek eredményeit és azt az életérzést, hogy Győrött jó és büszkeség élni. Őriznünk kell
városunk rangját, hagyományait és eredményeit. Vigyáznunk kell városunk szellemi értékeire,
a nagy múltú, kedvező adottságokkal rendelkező oktatás ügyére, az egyre gazdagodó
művészeti rendezvényeire, fesztiválokra, az Európában is elismert művészeti intézményeinkre
és a felsőoktatás eredményeire.
Segítenünk kell a gazdasági élet meghatározó vállalkozásainak városunkat gazdagító
tevékenységeinek elősegítésére. A jövőben is oda kell figyelni a már meglévő szociális háló
őrzésére és lehetőségek szerinti kiszélesítésére. Csak néhányat soroltam a feladatokból,
melyek sikerének alapja az együttmunkálkodás egymással és a polgármesteri hivatal
szakembereivel, dolgozóival, akikre eddig is mindig számíthattunk. Köszönet érte. Városunk
eddigi fejlődése, rangja magas mércét állít elénk. Arra kell törekednünk, hogy Győr továbbra
is irigyelt, a győriek által szeretett város legyen. A folyamatosság feltétele az értékek nagy
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gonddal való őrzése és a jövő feladatainak közös akarással, felelősséggel való megvalósítása.
Ehhez kívánok mindannyiuknak kitartást, erőt és sok sikert.
Személyes vallomással folytatja köszöntő gondolatait: „Gyerekkoromban édesanyámmal
Győrbe jöttünk és sokakkal együtt leültünk a Városháza lépcsőjére. Akkor megcsodáltam ezt a
gyönyörű épületet. Köszönöm a sorsnak, a választóknak, hogy nyugdíjas éveimben ebben a
gyönyörű épületben immár negyedik ciklusban dolgozhatok Győr városért, lehetek a város
képviselő-testületének tagja. Köszöntésemet pedig Babits ma is időszerű gondolatával zárom,
amely egy kicsit kapcsolódik az elhangzott Arany János verséhez: Magyar vagyok. Lelkem,
érzésem örökséget kapott, amelyet nem adok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem
gazdagítani. Hogyan szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök minden színt, minden
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja, a magyarság színét, a magyarság kincsét. De
milyen balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék vetni, vagy gyengíteni
akarnék.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Tisztelt Közgyűlés!
A tényleges munka elkezdése előtt eleget kell tenni néhány formaságnak. Kéri a képviselőket,
hogy a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.
Megállapítja, hogy az alakuló ülésen a megválasztott 36 képviselő közül mindnyájan
megjelentek, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Utal arra, hogy az alakuló ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.
Javasolja, hogy az október 13-i napra tervezett, 6. sorszámmal jelölt napirendi pontot,
melynek címe: „Javaslat utca elnevezésére”, töröljék, helyette javasolja a napirendek közé
felvenni az „Emlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc győri mártírjaira
kötelezettség-vállalási nyilatkozattal” című előterjesztést.
Kéri, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevétele, vagy javaslata van, jelezze! Ezt
követően szavazásra bocsátja a napirendet és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek
létszáma 36 fő – 35 igenlő szavazattal – 1 képviselő nem szavazott - elfogadta a napirendet.
NAPIREND:
2006. október 12-én
1./ A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a
megbízólevelek átadása
2./ A képviselők eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ A polgármesteri program ismertetése
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2006. október 13-án
1./ A polgármester illetményének megállapítása
2./ Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2003. (IV.4.) Ök. sz. rendelet módosítására
3./ Alpolgármesterek választása, eskütétele
4./ Az alpolgármesterek illetményének megállapítása
5./ A leköszönő alpolgármesterek jutalmazása
6./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára létrehozandó ad hoc
bizottság felállítására
7./ Felhatalmazás munkabizottságok létrehozására
8./ Javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és alelnökeinek megválasztására
9./ Emlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc győri mártírjaira kötelezettségvállalási nyilatkozattal
10./ Javaslat „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására
11./ Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések
elbírálására
***********
1./ NAPIRENDI PONT
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A VÁLASZTÁS
EREDMÉNYÉRŐL, TOVÁBBÁ A MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA
Szórádi Sándorné dr., a HVB elnöke: Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
nevében köszönti a közgyűlés újonnan megválasztott tagjait, valamint az alakuló ülésen
megjelent vendégeket.
Röviden ismerteti az október 1-jén lebonyolított önkormányzati választás legjellemzőbb
adatait: Győrött a választók nyilvántartásában 103.519 fő szerepelt. Közülük 50.338 fő (a
szavazásra jogosultak 48,62 %-a) gyakorolta választójogát. A szavazás zavartalanul, a
választójogi törvény rendelkezéseinek megfelelően zajlott le.
A választópolgárok – az érvényes szavazatok 49,53 %-ával – Borkai Zsoltot, a FIDESZKDNP jelöltjét választották meg polgármesterré.
Az egyéni választókerületekben megválasztott 21 önkormányzati képviselő – jelölő
szervezetek szerinti – összetétele a következőképpen alakult:
- a FIDESZ-KDNP jelöltjei közül 19 fő,
- az MSZP jelöltjeként 1 fő,
- független jelöltként 1 fő vált a testület tagjává.
A jelölő szervezetek összesített töredékszavazatai alapján a települési kompenzációs listáról
14 fő került a közgyűlésbe:
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Közülük 1 fő a FIDESZ-KDNP közös listájáról, 9 fő pedig az MSZP jelöltjeként, 2 fő a PRO
URBE Egyesület jelöltjeként, 1-1 fő pedig az MDF és az SZDSZ képviseletében jutott be a
testületbe.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy Győrben cigány, horvát, lengyel, német és örmény
kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására került sor.
A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütételére és megbízó leveleik átvételére a 2006.
október 10-én, illetőleg október 11-én megtartott alakuló üléseiken került sor.
E néhány adat előrebocsátása után átadja a megválasztást igazoló megbízólevelet Borkai Zsolt
polgármester úrnak.
Ezt követően először Bári Olga korelnöknek, majd az ülésrend szerinti sorrendben
valamennyi önkormányzati képviselőnek átadja a megbízóleveleket.
A Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott polgármesternek és valamennyi
képviselőnek. Felelősségteljes megbízatásukhoz eredményes munkát, sok sikert kíván.
***************
2./ NAPIRENDI PONT
A KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE
Bári Olga korelnök: Hivatkozik az Önkormányzati Törvény rendelkezésére, melynek
értelmében a települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek.
Felkéri Szórádi Sándorné dr.-t, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy mondja elő az eskü
szövegét.
Szórádi Sándorné dr., a HVB elnöke: Kéri a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni. Megkéri a
képviselőket, mondják utána az eskü szövegét.
"Én ........................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez
hű leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Győr város javát szolgálom. Isten engem úgy
segéljen.”
*************
3./ NAPIRENDI PONT
A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE
Szórádi Sándorné dr., a HVB elnöke: Bejelenti, hogy az Önkormányzati Törvény
értelmében a polgármesternek megválasztását követően ugyancsak esküt kell tennie a
képviselő-testület előtt.
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Felkéri Borkai Zsolt polgármester urat, szíveskedjék eskütétel céljából a mikrofonhoz fáradni.
Kéri a képviselő-testületet és a jelenlévő vendégeket, szíveskedjenek felállni!
Felkéri a polgármestert mondja utána az eskü szövegét.
"Én, Borkai Zsolt esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Győr város javát szolgálom. Isten engem úgy
segéljen!”
Bári Olga korelnök: Kéri a polgármester urat, vegye át az ülés vezetését! Egyúttal átadja az
őt megillető polgármesteri láncot, amelyet a polgármester a Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezése értelmében ünnepélyes alkalmakkor köteles viselni. Munkájához
további sok sikert kíván!
4./ NAPIRENDI PONT
A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE
Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a közgyűlés tagjait és a megjelent vendégeket. Röviden
ismerteti polgármesteri programját. Elmondja, hogy Győrben 2006. október 1-jével új korszak
kezdődött. 16 év után először került a város élére jobb oldali polgármester. A győriek
felhatalmazása alapján a FIDESZ-KDNP Polgári Szövetség vehette át a megyeszékhely
irányítását miután a polgármester mellett a közgyűlésben is többséget szerzett.
Céljaik a város fejlődésének beindítására, új, dinamikus és lendületes önkormányzati munka
megvalósítására irányulnak. Mindez egy jól szervezett, hatékony csapatmunkával
keresztülvihető lesz.
A győriek úgy döntöttek, hogy nem csak jelképes, de valódi korszakváltást szeretnének. Ez
következik most. Mindezt teszik azért, hogy Győr ne csak a lakhelye, de az otthona is legyen
minden győri lakosnak.
Korábban már többször is hangsúlyozta, hogy személyében minden győri polgármestere
szeretne lenni. Bár értékrendje szerint a jobb oldalhoz kötődik , városvezetőként azonban nem
tehet különbséget az itt élők párt kötődései, szimpátiája alapján. Ezért hirdetett összefogást,
ezért kéri a jelenlévőktől is, hogy segítsék az új önkormányzat munkáját, hiszen csak közösen
oldhatják meg a város előtt álló feladatokat, közösen meríthetnek erőt a jövőbeni
fejlesztésekhez és csak együtt lehetnek erősek ahhoz, hogy Győrt újra felzárkóztassák a
gyarapodó, nagy léptekben gondolkodó, látványos eredményekkel büszkélkedhető hazai
nagyvárosok sorába!
Győrnek újra erős gazdaságra, kultúrára, oktatásra, javuló közlekedési viszonyokra,
közbiztonságra, jól működő egészségügyre, szociális ellátó rendszerre van szüksége.
Programjával a következőket szeretné – ígéretéhez híven – megvalósítani:
Az új városvezetés a közeli és a távlati célok meghatározására létrehozza a városstratégiai
testületet önálló pénzalappal. Feladatuk közé fog tartozni a tudatos, a napi pártpolitikának
nem kiszolgáltatott városfejlesztési koncepció kialakítása.
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Kátyú mentes, jó minőségű, biztonságos közlekedést kell kialakítani Győr egész területén. Az
átmenő járműforgalmat a várost elkerülő utakra kell vezetni és törekedni kell arra, hogy minél
előbb elkészüljön az északi elkerülő út is.
Győr városának jelenleg nincs hosszú távú közlekedés-fejlesztési terve. Ezt el kell készíteni, a
város közlekedésében azonnali megoldásra váró problémák is vannak. A cselekvés tehát nem
várhat a távlati célok kialakulásáig. Rövid időn belül el kell kezdeni a jelentős
beavatkozásokat nem igénylő beruházásokat, átalakítások kivitelezését.
Egyértelműsíteni kell, hogy az önkormányzat van az emberekért és nem fordítva. Olyan
szolgáltató, valóban ügyfélbarát hivatali rendszer megteremtésére van szükség, amelynek
létrehozásával a hétköznapi ember bátran fordulhat tanácsért az önkormányzat
szakembereihez, kérhet jogi segítséget, s bízhat az ügyintézés gyorsaságában,
hatékonyságában, méltányosságában.
A város vagyonának kezelése az önkormányzat legfelelősségteljesebb, legnagyobb
körültekintést igénylő feladata. Sajnos az elmúlt években sok esetben hibás beruházásokra,
gyenge minőségű fejlesztésekre folyt el a pénz. Ennek oka: az önkormányzat nem fordított
kellő figyelmet a város vagyonának hatékony felhasználására. A gazdálkodás felelőssége itt
sem térhet el attól a metódustól, ahogy a családfő otthon gazdálkodik a saját házipénztárával.
Az ember a szűkös időkben a fontos, igazán neuralgikus problémák enyhítésére költ, s közben
olyan fejlesztésekbe próbál belevágni, amelyek pozitív hatással vannak a bevételi oldal
alakulására.
Az önkormányzat esetében még gondosabban kell eljárni, hiszen a hivatal nem a saját pénzét,
hanem a Győrben élők adóforintjait költi. Ha hibás döntéseket hoz, nem csupán saját derekán,
de 130 ezer emberén kénytelen meghúzni azt a bizonyos nadrágszíjat.
Úgy gondolják, az önkormányzat társaságainál, cégeinél is hatékonyabbá és ami még ennél is
fontosabb, átláthatóbbá kell tenni a költségvetési pénzek felhasználását, a gazdálkodást.
Ezt vagyonkezelő holding létrehozásával képzeli el, melynek során az önkormányzati cégek
egy, közös irányítás alá fognak tartozni, tevékenységük egy részét összevonják, miközben a
szakmai önállóság egyetlen társaságnál sem fog sérülni.
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rendszeres támogatásával elérhetővé kívánják tenni,
hogy a szakrendelőkben csökkenjen a várakozási idő. A rendőrséggel együttműködve
hatékony drog prevenciós programot szeretnének elindítani, mivel a városban – a
rendelkezésre álló adatok alapján - az iskolások körében 28 %-kal nőtt a kábítószert
fogyasztók mértéke. Ezt mindenképpen vissza kell szorítani.
A győri kulturális fesztiválokat vonzóbbá kell tenni a turisták számára is. A Győri Nyárból az
egész várost érintő ünnepi játékokat kell varázsolni. Győr hagyományaira alapozva új, nagy
rendezvényeket kell szervezni, támogatni kell a városrészek művelődési házait, a reformokba
bele kell vonni a helyi kulturális szakembereket.
Győr a folyók városa. A megyeszékhely és a hozzá 20 km-es körzeten belüli
kistelepüléseknek közös idegenforgalmi programot kell kidolgoznia. Ezt a megyével és a
kistelepülési önkormányzatokkal összefogásban képzeli el.
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Fejleszteni kell a vendéglátást, a gasztronómiát és az ökoturizmust. A folyók városában
erősíteni kell a vízi turizmust a Mosoni-Duna rehabilitációjával, vízszabályozással, a
csónakházak felújításával.
A hosszú távú turisztikai tervben hatékonyabb városmarketinget kell megvalósítani. A
felújított Széchenyi teret kulturális és idegenforgalmi központtá szeretnék tenni, amelyet a
jövőben együtt kell kezelni a Dunakapu térrel. A legszebb barokk téren exkluzív üzleteket,
vendéglátást kell megvalósítani, olyan igényes művészeti és szórakoztató programokat kell
ide hozni, amelyek méltók a történelmi hangulatú környezethez. Meg kell őrizni és vissza kell
adni a Belváros értékeit.
A „Gyurcsány-csomag” hatására az év végéig jelentős mértékű elbocsátásokra lehet
számítani. Erre az új vezetésű önkormányzatnak is fel kell készülnie. Támogatni szeretnék a
munkahely-teremtő kis-, és közép vállalkozásokat. A betelepülő vállalatokat arra ösztönzik,
hogy helyi cégeket tegyenek beszállítóikká, tőlük vásároljanak. A város közbeszerzéseinek
elbírálásakor hasonló ajánlat esetén részesüljenek előnyben a helyi pályázók. Fontos a
képzett, versenyképes munkaerő megtartása, az egyetemen végzett diplomásoktól a
szakmunkásokig. Védelmet kell nyújtani a patinás győri üzemekből korábban elbocsátott
embereknek, akiket a hivatalok segítségével át kell képezni, hogy lehetőségük legyen újra
visszatalálni a munka világába.
Az új városvezetés mindenki számára támogatni fogja az első önálló lakáshoz jutást,
amelynek kialakítása folyamatban van. Fontosnak tartják a panel lakások további felújítását,
az ablakcsere programot, de a hangsúlyt a szabályozott hőgazdálkodásra kívánják helyezni,
mert ezzel pénzt takarítanak meg az embereknek.
Győr jövője szempontjából meghatározó jelentősége van az egyetemben rejlő szellemi
potenciál kiaknázásának. Szükség van az olyan remek kvalitású, jól képzett és kreatív
fiatalokra, akik még mernek tervezni, mernek nagyot álmodni. Ki kell használni az ő
képességüket, tehetségüket, lelkesedésüket. Szövetséget ajánlanak ezeknek a fiataloknak,
hogy ne csak látszólagos legyen ez a kapcsolat, hanem annál sokkal több.
Tisztelt Hölgyek és Urak!
A múltat lehet elemezni, de a jövőt meg kell tervezni, együtt kell cselekedni. Új fejezetet
íródik Győr történetében, nem rövid távra, nem négy évre terveznek. Nem lesz könnyű,
egyszerű munka, de annál áldozatosabb. Magunknak építünk, miközben az ország egyre
nehezebb helyzetben van. Soha nem volt még olyan nagy szükség a közös erőfeszítésekre,
mint most. A feladat adott. Dolgozni hívja a győrieket, alkossanak, hozzanak létre egy új, egy
„győztes Győrt”, amelyre joggal lehet majd büszke minden itt élő ember, a megye és a régió,
valamint egész Magyarország.
Megköszöni a figyelmet!
************
Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, kíván-e valaki kérdést feltenni az
elhangzottakkal kapcsolatban? Miután hozzászólás nem érkezett a napirend tárgyalását
lezárta.
Kérdezi a képviselő hölgyet és urakat, kíván-e valaki egyéb kérdést, bejelentést előterjeszteni?
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Dr. Somogyi Tivadar képviselő: Bejelenti a FIDESZ – KDNP közös frakció megalakulását,
melynek vezetője Szijjártó Péter, frakcióvezető helyettese Dr. Sík Sándor.
Bárány István képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a PRO-URBE Egyesület
képviselőiből megalakították frakciójukat, melynek vezetője saját személye, helyettese pedig
Ferenczi Tamás.
Sághy Zsolt képviselő: Bejelenti az MSZP frakció megalakulását 10 fővel. Vezetője Eredics
Imre.
Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársai és a jelenlévők figyelmét, hogy az ülés
folytatására pénteken 15 órakor kerül sor. Kéri a pontos megjelenést!
Egyúttal megköszöni a képviselők részvételét és a kedves vendégek figyelmét, az ülés első
részét bezárja. Kéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el együtt a Szózatot.
A jelenlévők a polgármester felkérésére elénekelik a Szózatot.
*************
2006. október 13. 15,00 óra
AZ ALAKULÓ ÜLÉS FOLYTATÁSA
Borkai Zsolt polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a létszám ellenőrzéséhez
szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy a megválasztott 36 fő közül 35 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes,
így folytathatják a tegnap megkezdett munkát a már elfogadott napirend szerint.
1./ NAPIRENDI PONT
A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései szerint a polgármester illetményéről
a képviselő-testület az alakuló ülésén, illetőleg a megválasztását követő első ülésen dönt.
Felkéri dr. Somogyi Tivadar képviselő urat, ismertesse a javaslatot!
Dr. Somogyi Tivadar képviselő: Borkai Zsolt foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester illetményét 2006. október 1-jei visszamenőleges hatállyal havi bruttó 552.000,Ft-ban javasolja megállapítani.
Borkai Zsolt polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt tartózkodni fog a
szavazás során.
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Mivel további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 35 fő – 34 igenlő szavazattal, 1
tartózkodással a polgármester illetményét bruttó havi 552.000,-Ft-ban állapította meg.
Dr. Somogyi Tivadar képviselő: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló
törvény rendelkezései alapján a polgármestert választása szerint költségtérítés, vagy
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke a polgármester illetményének 20-30 %-a
lehet.
A polgármester úrral egyeztetetten, kérésére költségátalány megállapítására tesz javaslatot,
melynek összege a polgármesteri illetmény 20 %-a, azaz havi bruttó 110.400,-Ft.
Borkai Zsolt polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a szavazás során
tartózkodni fog.
Mivel a képviselő-testület részéről sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, így szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 35 fő – 34 igenlő szavazattal, 1
tartózkodás mellett a polgármester költségátalányát havi bruttó 110.400,-Ft-ban állapította
meg.
334/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3. § (2) bek. alapján Borkai Zsolt foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester illetményét 2006. október 1-jei hatállyal havi
bruttó 552.000,- Ft-ban állapítja meg.
2./ A Közgyűlés a polgármester költségátalányát 2006. október 1-jétől bruttó
110.400,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Lajos jegyző
azonnal
************

2./ NAPIRENDI PONT
JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 12/2003. (IV.4.) ÖK. SZ. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA
Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett,
így szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek
létszáma 36 főre módosult – 34 igenlő szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a rendeletet.
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GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
31/2006. (X.13.) ÖK. RENDELETE
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 12/2003. (IV.4.) ÖK.
RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 16. § /1/ és 18. § /1/ bekezdésében meghatározott jogkörében a
következőket rendeli:
1. §
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2003.IV.4./ Ök. rendelet ( a továbbiakban SZMSZ) 51. § /1 / bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„/1/ A közgyűlés 7 bizottságot alakít. Az egyes bizottságok elnevezése és létszáma a
következő:
a./ Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 9 fő
b./ Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság 9 fő
c./ Közigazgatási Bizottság 7 fő
d./ Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 7 fő
e./ Pénzügyi Bizottság 7 fő
f./ Tulajdonosi Bizottság 7 fő
g./ Városstratégiai Bizottság 7 fő”
2.§
Az SZMSZ 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § Győr Megyei Jogú Városban cigány, horvát, lengyel, német és örmény kisebbségi
önkormányzat működik.”
3.§
Az SZMSZ 81. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„/1/ A közgyűlés 3 foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ. Az
alpolgármesterek a polgármester irányításával végzik munkájukat.”
4.§
Az SZMSZ 84. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„84. § /1/ A tisztségviselők munkáját a Polgármesteri Hivatalon belül közvetlenül a Titkárság
segíti.
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A Titkárság összetétele:
- polgármesteri referens
- titkárnők
/2/ A Közgyűlés a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó egyes feladatok
ellátására önkormányzati főtanácsadói (politikai főtanácsadói) munkakört létesít.
A politikai főtanácsadói munkakört az SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza.
5. §
Az SZMSZ 85. § -a a következő új a./ ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi a./-s./ pontok
megnevezése b./-t./ pontokra változik.
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei:
„a./ Polgármesteri Kabinet
aa./ Kabinetiroda
ab./ Városmarketing Iroda
ac./ Médiairoda”.
6. §
Az SZMSZ e rendelet melléklete szerinti 6. sz. melléklettel egészül ki.
7. §
/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SZMSZ 50. §-a, 51. § /3/ bekezdése, 54. § b./
pontja, 1/a-/1/c. melléklete hatályát veszti.
Borkai Zsolt polgármester: Kéri a jegyző urat, szíveskedjék gondoskodni a rendelet
kihirdetéséről. Amíg ez megtörténik öt perc szünetet rendel el.
**********
SZÜNET UTÁN
3./ NAPIRENDI PONT
ALPOLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE
Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a 2. napirendi pontban a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 3 főállású alpolgármesteri tisztség
létesítéséről döntött a közgyűlés. A rendelet kihirdetése megtörtént. Az Önkormányzati
törvény rendelkezései szerint az alpolgármesterek személyére a polgármester tesz javaslatot, s
a választás titkos szavazással történik.

12

Javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolítására a közgyűlés szavazatszámláló bizottságot
válasszon. E bizottság feladata a mai választáson a szavazólapok kiosztása, a szavazatok
összeszámlálása, a választás eredményének megállapítása.
Javasolja, hogy a képviselő-testület 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hozzon létre.
Elnökének dr. Dézsi Csaba András, tagjainak Bécsi Zoltán és Hajszán Gyula képviselőket
válassza meg.
Megkérdezi a felsorolt képviselőket, vállalják-e a javasolt megbízatást?
Mindhárom képviselő vállalja a szavazatszámláló bizottsági munkát.
Mivel a javaslattal kapcsolatban észrevétel, egyéb indítvány nem érkezett, szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 36 igenlő,
egyhangú szavazattal megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot.
335/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek
megválasztásához
szükséges
titkos
szavazás
lebonyolítására
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek
elnökévé:
tagjaivá:

Dr. Dézsi Csaba András,
Bécsi Zoltán,
Hajszán Gyula

képviselőket választja meg.
Mielőtt a bizottság kiosztaná a szavazólapokat, ismerteti a választás szabályait: minden
képviselő 3 szavazólapot kap, melyen fel lesz tüntetve 1-1 alpolgármester-jelölt neve, továbbá
az, hogy foglalkoztatási jogviszonyban tölti be tisztségét.
Érvényesen szavazni a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon szereplő
jelöltre, a neve mellett lévő körben elhelyezett két egymást keresztező vonallal lehet.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet nem a hivatalos, ill. le nem pecsételt szavazólapon adtak
le, vagy nem a jelölt neve mellett lévő körben elhelyezett két egymást keresztező vonallal
töltöttek ki, illetve, ha üresen adták le a szavazólapot.
Alpolgármester az a jelölt lesz, aki legalább 19 érvényes szavazatot kapott.
Mint ahogy már említette az Önkormányzati törvény értelmében alpolgármesterek személyére
vonatkozó javaslatot kizárólag a polgármester tehet. E felhatalmazással élve terjeszti elő az
indítványát:
Főállású alpolgármesternek elsőként Németh Zoltán képviselő urat javasolja.
Megkérdezi a képviselő urat, hogy a nyilvánosság előtt válaszol-e a hozzá intézett esetleges
kérdésekre, vagy zárt ülés elrendelését kéri?
Németh Zoltán képviselő: Kész nyílt ülésen válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.
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Borkai Zsolt polgármester: Felkéri Németh Zoltánt, hogy néhány mondatban mutatkozzon be
a jelenlévőknek!
Németh Zoltán képviselő: 31 éves, a Révai Gimnázium elvégzése után a Győri Széchenyi
István Főiskolán szerzett környezetmérnök diplomát. Korábban a Lamba Rt.-nél dolgozott,
mint környezetmérnök, jelenleg pedig egy mérnökiroda munkatársa. 1998. óta vesz részt az
önkormányzat munkájában, mint képviselő és az előző két ciklusban a Környezetvédelmi
Bizottság elnöki posztját is betöltötte.
Borkai Zsolt polgármester: Másik főállású alpolgármesternek dr. Ottófi Rudolf képviselőt
javasolja.
Megkérdezi a képviselő urat, hogy a nyilvánosság előtt válaszol-e a hozzá intézett esetleges
kérdésekre, vagy zárt ülés elrendelését kéri?
Dr. Ottófi Rudolf képviselő: Kész nyílt ülésen válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.
Borkai Zsolt polgármester: Felkéri a képviselő urat, hogy néhány mondatban mutatkozzon be
a jelenlévőknek!
Dr. Ottófi Rudolf képviselő: Politikusi pályafutása még csak most kezdődik, mivel ez idáig édesapjának tett ígéretéhez híven - nem vállalt politikusi megbízatást. Miután elvesztette
édesapját, feloldozást nyert ígérete alól. 56 éves, a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte
középfokú tanulmányait, utána Székesfehérváron, az FE Földművelési és Földrendezési
főiskolai karon szerzett diplomát, majd pedig a Műszaki Egyetemen védte meg doktori
disszertációját. 1977-ben a Széchenyi István Egyetem jogelődjeinél kezdte az oktatói
pályafutását. Ma a geoinformatika elnevezésű tantárgyat oktatja. Nős, három gyermeke van,
felesége a Prohászka Közoktatási Központ Óvodájának vezetője, igazgató-helyettesi állást tölt
be. A továbbiakban szívesen válaszol a kérdésekre.
Borkai Zsolt polgármester: Harmadik főállású alpolgármesternek Simon Róbert Balázs
képviselő urat javasolja.
Megkérdezi Simon Róbert Balázst, hogy a nyilvánosság előtt válaszol-e a hozzá intézett
esetleges kérdésekre, vagy zárt ülés elrendelését kéri?
Simon Róbert Balázs képviselő: Kész nyílt ülésen válaszolni a hozzá intézett kérdésekre.
Borkai Zsolt polgármester: Felkéri a képviselő urat, hogy néhány mondatban mutatkozzon be
a jelenlévőknek!
Simon Róbert Balázs képviselő: 36 éves, nős, egy kislány édesapja. A Kazinczy Ferenc
Gimnáziumban érettségizett. Mindkét diplomáját levelező tagozaton szerezte. Az elsőt az
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, a másodikat pedig a Budapesti Gazdasági
Főiskolán pénzügyi és számviteli szakon.
Kezdetben magyar és nemzetközi kereskedelmi cégek képviselőjeként dolgozott, az utóbbi
időszakban pedig egy pénzintézetnél végezte munkáját és a jövőben is ilyen irányú
szakterületen szeretne tevékenykedni.
Az elmúlt négy évben külső bizottsági tagként vett részt a Településrendezési Bizottság
munkájában.
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Politikusi pályafutása 2002-től indult, most pedig a 12. sz. választókerületben – GyőrSzabadhegyen és Kismegyeren – sikerült egyéni mandátumot szereznie. Amennyiben van
kérdésük, kéri, tegyék fel, fordul az érdeklődőkhöz.
Borkai Zsolt polgármester: Miután az alpolgármester jelöltekhez kérdés nem érkezett, így
megkéri a szavazatszámláló bizottságot, osszák ki a szavazólapokat. A szavazás időtartamára
szünetet rendel el.
************
SZÜNET UTÁN
Bokai Zsolt polgármester: Bejelenti, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját.
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét!
Dr. Dézsi Csaba András a szavazatszámláló bizottság elnöke: Tájékoztatja a közgyűlést a
szavazás eredményéről: a közgyűlés tagjainak száma 36 fő, a jelenlévő képviselők száma 36
fő és mind a három személy esetében a leadott szavazatok száma 36 volt.
Németh Zoltán képviselő úr esetében a 36 leadott szavazatból 2 szavazat volt érvénytelen, így
az érvényes szavazatok száma 34 fő. A közgyűlés ezzel Németh Zoltánt alpolgármesternek
megválasztotta.
336/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi önkormányzatokról szóló -módosított -- 1990. évi LXV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében
Németh Zoltánt megválasztotta foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterré.
Dr. Ottófi Rudolf esetében a leadott szavazatok száma 36, melyből 1 volt érvénytelen, így az
35 érvényes szavazattal a közgyűlés alpolgármesterré megválasztotta.
337/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi önkormányzatokról szóló -módosított -- 1990. évi LXV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében Dr.
Ottófi Rudolfot megválasztotta foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterré.
Simon Róbert Balázs képviselőre 36 a leadott szavazatok száma, ebből érvényes 32, így a
képviselő urat a közgyűlés alpolgármesterré megválasztotta.
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338/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi önkormányzatokról szóló -módosított -- 1990. évi LXV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében
Simon Róbert Balázst megválasztotta foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterré.
Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek!
Borkai Zsolt polgármester: Gratulál az alpolgármestereknek és felkéri őket, tegyék le az
alpolgármesteri esküt!
„Én ………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Győr város javát szolgálatom. Isten engem úgy
segéljen!”
Felkéri a megválasztott alpolgármesterek, foglalják el helyüket az emelvényen!
Bejelenti, hogy a polgármester általános helyettese dr. Ottófi Rudolf alpolgármester lesz.
***********
4./ NAPIRENDI PONT
ALPOLGÁRMESTEREK ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a már többször hivatkozott „A
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról” szóló törvény a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményének megállapítását a közgyűlés döntésére bízza azzal a feltétellel, hogy az nem
érheti el a polgármester illetményét.
Erre tekintettel javasolja, hogy a közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesterek illetményét megválasztásuktól kezdődően havi bruttó 509.000,-Ft-ban
állapítsa meg.
Kérdezi, van-e a javasolt illetménnyel kapcsolatban valakinek módosító indítványa, illetve
észrevétele?
Mivel hozzászólásra nem jelentkezett senki, így szavazásra bocsátja Németh Zoltán főállású
alpolgármester illetményét bruttó 509.000,-Ft összegben.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta a határozatot.
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Szavazásra bocsátja dr. Ottófi Rudolf főállású alpolgármester illetményét bruttó 509.000,-Ft
összegben és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.
Szavazásra bocsátja Simon Róbert Balázs főállású alpolgármester illetményét bruttó 509.000,Ft összegben és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 34 igenlő
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a határozatot.
A következő személyi jellegű döntés az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása. A
polgármesteri tisztség megállapításáról szóló törvény 18. § (2) bekezdése alapján az
alpolgármestert, választása szerint költségátalány illeti meg.
Kéri az alpolgármester urakat, nyilatkozzanak arról, hogy kérik-e költségátalány
megállapítását?
(Az alpolgármesterek mikrofon használata nélkül a következő választ adták a feltett kérdésre:
igen, kérik a költségátalány megállapítását.)
Borkai Zsolt polgármester: Az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezése alapján az
alpolgármester költségátalánya illetményének 10-20 %-a lehet. Javasolja az alpolgármesterek
költségátalányát havi bruttó 101.800,-Ft összegben megállapítani.
Szavazásra bocsátja Németh Zoltán alpolgármester költségátalányára tett javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés, - melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő szavazattal,1
tartózkodással az alpolgármester úr költségátalányát 101.800,-Ft összegben állapította meg.
Szavazásra bocsátja Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester költségátalányára tett javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés, - melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő szavazattal,1
tartózkodással az alpolgármester úr költségátalányát 101.800,-Ft összegben állapította meg.
Szavazásra bocsátja Simon Róbert alpolgármester költségátalányára tett javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés, - melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő szavazattal,1
tartózkodással az alpolgármester úr költségátalányát 101.800,-Ft összegben állapította meg.
339/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
1./ a./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bek. alapján
Németh Zoltán foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét 2006. október 13. napjától havi bruttó 509.000,- Ft-ban
állapítja meg.
b./ A Közgyűlés az alpolgármester költségátalányát 2006. október 13.
napjától bruttó 101.800,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Borkai Zsolt polgármester
azonnal
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2. / a./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bek. alapján Dr.
Ottófi Rudolf foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét 2006. október 13. napjától havi bruttó 509.000,- Ft-ban
állapítja meg.
b./ A Közgyűlés az alpolgármester költségátalányát 2006. október 13.
napjától bruttó 101.800,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Borkai Zsolt polgármester
azonnal

3./ a./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bek. alapján
Simon Róbert Balázs foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármester illetményét 2006. október 13. napjától havi bruttó
509.000,- Ft-ban állapítja meg.
b./ A Közgyűlés az alpolgármester költségátalányát 2006. október 13.
napjától bruttó 101.800,- Ft összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Borkai Zsolt polgármester
azonnal
**************

5. NAPIRENDI PONT
A LEKÖSZÖNŐ ALPOLGÁRMESTEREK DÍJAZÁSA
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja
Eredics Imre részére 1 havi illetményének megfelelő jutalom biztosítását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 34 főre módosult – 32 igenlő szavazattal
– 2 képviselő nem szavazott – elfogadta a határozatot.
Szavazásra bocsátja dr. Kun András részére 1 havi illetményének megfelelő jutalom
biztosítását és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 34 fő – 33 igenlő – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta a határozatot.
340/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
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1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ /5/ és /6/ bekezdése
szerint a leköszönő főállású alpolgármesterek – Eredics Imre és Dr. Kun
András - részére egy-egy havi illetményének megfelelő jutalmat állapít
meg.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges fedezetet az igazgatási ágazat személyi juttatás
előirányzaton belül biztosítsa.
Felelős: Borkai Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
FELÜLVIZSGÁLATÁRA LÉTREHOZANDÓ AD HOC BIZOTTSÁG
FELÁLLÍTÁSÁRA
Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat átdolgozására és felülvizsgálatára az Ötv. rendelkezése értelmében az alakuló ülést
követő fél éven belül kerül sor. Indokoltnak tartja, hogy a testület már az alakuló ülésen
megbízást adjon a feladat elvégzésének megkezdésére. Indítványozza, hogy a közgyűlés az
SZMSZ felülvizsgálatára ad hoc bizottságot hozzon létre, melynek elnökéül dr. Somogyi
Tivadart, tagjának Herkely Ákos képviselő urakat jelöli.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
Eredics Imre képviselő: Az MSZP frakció nevében javasolja, hogy Hegyi Zoltán képviselő úr
is kerüljön be a bizottságba.
Borkai Zsolt polgármester: További észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az SZMSZ
felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elkészítésére ad hoc bizottság létrehozását és elnökéül: dr.
Somogyi Tivadart, tagjaiként: Herkely Ákos és Hegyi Zoltán képviselő urak megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés - melynek létszáma 36 főre módosult – 36 igenlő szavazattal
elfogadta a javaslatot.
341/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó javaslat előkészítésére ad
hoc bizottságot hoz létre, melynek
elnökéül:
tagjainak:

Dr. Somogyi Tivadar,
Herkely Ákos,
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Hegyi Zoltán
képviselőket választja meg.
****************
7. NAPIRENDI PONT
FELHATALMAZÁS MUNKABIZOTTSÁGOK LÉTREHOZÁSÁRA
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a Kisalföld
Zrt.-vel és a Rába Quelle Kft.-vel kötött megállapodások kölcsönös teljesítésének értékelésére
és a kialakult vitás ügyek rendezésére egy-egy munkabizottság megalakítására tett határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 35 igenlő, 1 nem szavazattal
elfogadta a határozatot.

342/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Kisalföld Volán Zrt-vel és a Rába Quelle Kft-vel
kötött megállapodások kölcsönös teljesítésének értékelésére és a kialakult
vitás ügyek rendezésére egy-egy Munkabizottságot alakítson.
Felelős: Borkai Zsolt polgármester
Határidő: a testület tájékoztatására: 2006. december 31.
8. NAPIRENDI PONT
BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS HELYETTESEIK MEGVÁLAZTÁSA
Borkai Zsolt polgármester: A 2. napirendi pontban elfogadott SZMSZ módosításával a
közgyűlés 7 bizottság létrehozását fogadta el. Javasolja e bizottságok elnökeinek és
alelnökeinek megválasztását. A képviselő és nem képviselő tagok megválasztására a
következő ülésen kerül sor.
Javasolja a közgyűlésnek, hogy az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság
elnökének Dr. Somogyi Tivadar képviselőt válassza meg
Kérdezi Dr. Somogyi Tivadar képviselőt, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Eredics Imre képviselő: A szocialista frakció már korábban jelezte konstruktív
együttműködési szándékát, a város irányítása és a szakmai munka keretében. Sajnálattal
állapítja meg azt, hogy az önkormányzati bizottságok felállításánál a FIDESZ frakció nem
fogadja pozitívan az együttműködést. Nehezményezi, hogy a közgyűlés kezdése előtt 1 órával
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értesültek arról, hogy milyen típusú bizottságok jönnek létre és csak ezek után szembesültek
azzal, hogy más frakcióból senki nem kerülne be bizottság elnökévé, illetve elnökhelyettesévé. Tiltakozik az ellen, hogy a bizottságok elnöki és elnök-helyettesi posztokra, a
képviselők megválasztására sor kerüljön a mai napon, hiszen a frakciójának nem állt
módjában e témát megtárgyalni.
Szijjártó Péter képviselő: A FIDESZ-KDNP álláspontja szerint a város az elmúlt 16
esztendőben – néhány kivételtől eltekintve – meglehetősen rossz irányba haladt. Véleményük
szerint a legnagyobb felelősség a rossz irányba haladásért és a hibákért az elmúlt 4 évet
terheli, illetve az akkor dolgozó képviselőket, akik a legnagyobb arányban szocialisták voltak.
Ezért úgy gondolják, hogy az érdemi munka azokra hárul és azoknak kell vállalni a
felelősséget, akiket a választópolgárok több mint a fele megválasztott.
Bécsi Zoltán képviselő: Szijjártó Péter képviselő felszólalására reagálva elmondja, hogy
annak ellenére, hogy az elmúlt 12 évben szocialista városvezetés volt és többnyire szocialista
képviselőkből tevődött össze a testület, néhány bizottság élére más frakcióba tartozó
képviselőt választottak meg és ez így történt az alpolgármesterekre vonatkozóan is. Büszkék
az elmúlt évek munkájára és visszautasítja Szijjártó Péter által elmondottakat!
Eredics Imre képviselő: Véleménye szerint a város nem fordult rossz irányba, hiszen
Budapest után a legjobban fejlődő városnak számít, amely irigylésre méltó és más
nagyvárosok is elismerik. A felelősséget ezzel kapcsolatban vállalják. Visszautasítja Szijjártó
Péter állítását, mely szerint a város rossz irányba haladt és nem fejlődött. Továbbra sem tartja
jónak, hogy csak a FIDESZ-KDNP frakcióból választják meg az önkormányzati bizottságok
elnökeit és elnök-helyetteseit, véleménye szerint itt már nem szakmaiságról van szó.
Pádár László képviselő: Az elmúlt 4 évben a 12 bizottságból 6 bizottság élén FIDESZ
frakcióba tartozó képviselő elnökölt és 2 tanácsnok is abból a frakcióból került ki. Azzal,
hogy a tanácsnoki tisztséget megszűntették nem érzi a biztonságot, nem tudja, hogy ki fog
azokért a területekért felelni, amelyen korábban e pozícióban tevékenykedtek, hiszen
munkájukkal az együttműködést segítették elő. Az előtte szóló Eredics Imre képviselő úrral
egyetért és javasolja, hogy e téma megtárgyalását vegyék le napirendről.
Dr Kun András képviselő: Elvárhatónak tartja, ha kétnapos ülést terveznek és a döntést
igénylő ügyeket a második napra teszik, akkor legalább az első napon kerüljenek kiosztásra az
arra vonatkozó anyagok, hogy mindenki idejében fel tudjon készülni. Az SZMSZ
módosításával kapcsolatban megjegyzi, nem érti miért nem szerepel a bizottságok között
például ifjúság és környezetvédelem? A város érdekében kéri, hogy a munkát szíveskedjenek
elősegíteni és nem akadályozni!
Bári Olga képviselő: Együttműködésben szeretne dolgozni, mert az szolgálja a város érdekét.
A szocialista vezetés nagyon sok pozitív gesztust tanúsított az ellenzék felé. Ez most nem
tapasztalható. Visszautasítja Szijjártó Péter képviselő gondolatát, mely szerint a város nem
fejlődött.
Dr. Schreiner László képviselő: Szomorú, hogy ilyen rossz hangulat alakult ki. Sajnos ő is
úgy látja, hogy nem együttműködésről van szó. Véleménye szerint az elmúlt években
tisztességes munka folyt a bizottságokban, pártpolitika mentesen.
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Szijjártó Péter képviselő: A bizottságok összevonásának kidolgozásakor több szempontot is
figyelembe vett a frakció. Alapvető szempont volt, hogy a közgyűlés minden tagja
rendelkezzen bizottsági hellyel, ezáltal részt vehetnek a szakmai munkában és a döntésekben.
Ezen kívül az ésszerűséget és a költségtakarékosságot tartották szem előtt. Eszerint hoztak
létre az eddigi 12 bizottság helyett 7 bizottságot, melyek a következők: Gazdasági-,
Informatikai- és Idegenforgalmi Bizottság, amely 3 eddigi bizottság tevékenységét egyesíti;
Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi Bizottság, amely 2 bizottság és 1 tanácsnok munkáját
látja el; Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, mely résszint az Oktatási- és Kulturális-,
valamint a Sport- és Ifjúsági Bizottság összeolvadásából jön létre; következő a Városstratégiai
Bizottság, amely a Településrendezési- és a Környezetvédelmi Bizottság munkaterületét
foglalja magába. A bizottsági munkában való részvétel minden képviselő számára garantált.
Azzal, hogy csökkentették a bizottságok számát éves szinten 10 millió forintos megtakarítást
értek el.
Javasolja a vita lezárását és kéri polgármester urat, hogy tartsa fent eredeti javaslatát és
szavaztasson a kérdésben!
Borkai Zsolt polgármester: Szijjártó Péter javaslatát, mely szerint zárják le a vitát, szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 22 igenlő, 11 nem, 2 tartózkodó
szavazattal – 1 képviselő nem szavazott - elfogadta a javaslatot és a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátja Eredics Imre képviselő javaslatát, mely szerint vegyék le a napirendről a
bizottsági elnökök, alelnökök megválasztásának tárgyalását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 13 igenlő, 19 nem, 4 tartózkodó
szavazattal nem fogadta el a módosító javaslatot.
A képviselők új szavazást kértek, ezért a polgármester elrendeli azt és megállapítja, hogy
közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 8 igen, 25 nem 3 tartózkodó szavazattal elutasította a
javaslatot.
Szavazásra bocsátja az Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi Bizottság elnökének Dr.
Somogyi Tivadar képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 27 igen, 7 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta az Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi Bizottság
elnökének Dr. Somogyi Tivadar képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi
Bizottság alelnökének Szabó Erik képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi, hogy Szabó
Erik képviselő beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja az
Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi Bizottság alelnökének Szabó Erik képviselő
megválasztását.
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Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta az Egészségügyi-, Szociális- és Lakásügyi Bizottság
alelnökének Szabó Erik képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Gazdasági-, Informatikai- és Idegenforgalmi
Bizottság elnökének Szijjártó Péter képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Szijjártó
Péter képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Gazdasági-, Informatikai- és Idegenforgalmi Bizottság elnökének Szijjártó Péter
megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta a Gazdasági Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság
elnökének Szijjártó Péter megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Gazdasági-, Informatikai- és Idegenforgalmi
Bizottság alelnökének Fűke Géza képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Fűke Géza
képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Gazdasági-, Informatikai- és Idegenforgalmi Bizottság alelnökének Fűke Géza képviselő
megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Gazdasági-, Informatikai- és Idegenforgalmi Bizottság
alelnökének Fűke Géza megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Közigazgatási Bizottság elnökének Herkely
Ákos képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Herkely képviselőt, hogy beleegyezik-e a
nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Közigazgatási Bizottság elnökének Herkely Ákos képviselőt megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta a Közigazgatási Bizottság elnökének Herkely Ákos
képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Közigazgatási Bizottság alelnökének Hajszán
Gyula képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Hajszán Gyula képviselőt, hogy
beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
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(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Közigazgatási Bizottság alelnökének Hajszán Gyula képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta a Közigazgatási Bizottság alelnökének Hajszán Gyula
képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság
elnökének Dr. Németh Viktor képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Dr. Németh
Viktor képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja az
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság elnökének Dr. Németh Viktor képviselő
megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság elnökének Dr.
Németh Viktor képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság
alelnökének Szabó Jenő képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Szabó Jenő képviselőt,
hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja az
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság alelnökének Szabó Jenő képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem, 1 tartózkodó
szavazattal – 1 képviselő nem szavazott – elfogadta az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság
alelnökének Szabó Jenő képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének Kalmár Ákos
képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Kalmár Ákos képviselőt, hogy beleegyezik-e a
nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja az
Pénzügyi Bizottság elnökének Kalmár Ákos képviselő megválasztását.
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Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Pénzügyi Bizottság elnökének Kalmár Ákos képviselő
megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság alelnökének Borsi Róbert
képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Borsi Róbert képviselőt, hogy beleegyezik-e a
nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Pénzügyi Bizottság alelnökének Borsi Róbert képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Pénzügyi Bizottság alelnökének Borsi Róbert képviselő
megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Tulajdonosi Bizottság elnökének Horváth
László képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Horváth László képviselőt, hogy
beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Tulajdonosi Bizottság elnökének Horváth László képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Tulajdonosi Bizottság elnökének Horváth László
képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Tulajdonosi Bizottság alelnökének Horváth
Vilmos képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Horváth Vilmos képviselőt, hogy
beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Tulajdonosi Bizottság alelnökének Horváth Vilmos viselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 10 nem szavazattal – 1
képviselő nem szavazott – elfogadta a Tulajdonosi Bizottság alelnökének Horváth Vilmos
képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Városstratégiai Bizottság elnökének Dr. Dézsi
Csaba András képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Dr. Dézsi Csaba András
képviselőt, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
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(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Városstratégiai Bizottság elnökének Dr. Dézsi Csaba András képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 25 igen, 9 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Városstratégiai Bizottság elnökének Dr. Csaba András
képviselő megválasztását.
Borkai Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Városstratégiai Bizottság alelnökének Gangl
András képviselőt válassza meg a közgyűlés. Kérdezi Gangl András képviselőt, hogy
beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
(mikrofon használata nélkül a képviselő a következő választ adta a feltett kérdésre: igen,
beleegyezik a nyilvános tárgyalásba)
Borkai Zsolt polgármester: Kérdés, észrevétel, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a
Városstratégiai Bizottság alelnökének Gangl András képviselő megválasztását.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 36 fő – 24 igen, 10 nem szavazattal – 2
képviselő nem szavazott – elfogadta a Városstratégiai Bizottság alelnökének Gangl András
képviselő megválasztását.
343/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozott bizottságainak elnökeivé
és elnök-helyetteseivé a következő képviselőket választotta meg:
Bizottság
Egészségügyi-, Szociálisés Lakásügyi Bizottság
Gazdasági-, Informatikaiés Idegenforgalmi
Bizottság
Közigazgatási Bizottság
Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság
Pénzügyi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai Bizottság

Elnöke
Dr. Somogyi Tivadar

Elnök-helyettese
Szabó Erik

Szijjártó Péter

Fűke Géza

Herkely Ákos
Dr. Németh Viktor

Hajszán Gyula
Szabó Jenő

Kalmár Ákos
Horváth László
Dr. Dézsi Csaba András

Borsi Róbert
Horváth Vilmos
Gangl András

***************
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9. NAPIRENDI PONT
EMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC GYŐRI
MÁRTÍRJAIRA KÖTELEZETTSÉGE-VÁLLALÁSI NYILATKOZATTAL
Borkai Zsolt polgármester: Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra, mely szerint a
közgyűlés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából
megemlékezik az 1956. október 25-én a Győri Börtön előtti sortűzben mártírhalált halt Máté
Máriáról, Halász Ödönről és Szabó Béláról, az áldozatok iránti tiszteletét utcanévadással is
kifejezi. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye esetleg észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy
a közgyűlés – melynek létszáma 35 fő – 35 igen szavazattal – elfogadta a határozati
javaslatot.
344/2006. (X.13.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megemlékezik az 1956. október
25-én a Győri Börtön előtti sortűzben mártírhalált halt Máté Máriáról,
Halász Ödönről és Szabó Béláról, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy
az áldozatok iránti tiszteletét utcanévadással is kifejezi.
2./ A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1./
pontjának megfelelő előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon és terjessze a
közgyűlés elé.
Felelős: Borkai Zsolt polgármester
Határidő: 2007. december 31.
**********
Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzati törvény 12. § (4)
bekezdés a.) pontja szerint a közgyűlésnek zárt ülést kell tartania kitüntetési ügy, továbbá
önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor. E rendelkezésre való tekintettel a „Javaslat
díszpolgári cím adományozására” című előterjesztés, valamint a „Javaslat fellebbezés
elbírálására” című előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el.
Kéri a vendégeket, hogy hagyják el az üléstermet!
(A zárt ülés jegyzőkönyve e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Borkai Zsolt polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen kitüntetetési ügyben hozott határozatot,
mely szerint Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
50. évfordulója alkalmából Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára posztumusz kitüntető címet
adományoz Berger Sándor, Pális Pál, Török István, Dr. Csincsák Endre és Dr. Kéri József
részére.
NAPIREND UTÁNI KÉRDÉSEK, BEJELNTÉSEK
Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az önkormányzati
törvény rendelkezései alapján a megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül valamennyi
képviselő köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Az ehhez szükséges nyomtatványokat az ülés
előtt mindenki megkapta.
Tájékoztatja a testület új tagjait, hogy a testületi ülések meghívói és anyagai a korábbi
gyakorlatot folytatva a földszinti képviselői szobába kerülnek elhelyezésre.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése?
Eredics Imre képviselő: Bejelenti, hogy a szocialista frakció, frakcióvezető-helyettesnek
Bécsi Zoltán képviselőt választotta meg.
Szabó József képviselő: Kéri, hogy Győr polgármestere és Önkormányzata tegyen lépéseket
az illetékeseknél az ügyben, hogy Győr város regionális központ lehessen. Néhány területet
sorol fel például a rendőrséget, Kisalföld VOLÁN Rt-t. Javasolja, hogy minden képviselő
írjon alá egy erre vonatkozó beterjesztést, melyet juttassanak el az illetékes
minisztériumoknak.
Arra kéri továbbá a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a közgyűlésnek az Önkormányzat
október 1-jei gazdasági helyzetéről, továbbá Győrt érintő minden lényeges kérdésről,
elkötelezettségről.
Borkai Zsolt polgármester: Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a következő közgyűlés
az október 23-i díszközgyűlés lesz, melyen az ismertetett kitüntetések átadására is sor kerül.
A jelenleg érvényes munkaterv szerinti következő ülésre november 9-én kerül sor 15,00 órai
kezdettel.
További kérdés, észrevétel nem lévén az ülést 17,17 órakor bezárja.

K.m.f.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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