
Ikt.szám: 01-1138-11/2006.
 

Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2006. október 12. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének alakuló 
ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth József, 
Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, Dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Müller János, Paul 
László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné, 
igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné, intézményi referens, Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ, Dandó 
Aurélné személyügyi referens, Szûcs Gáborné Ruzsa Anett okmányiroda vezetõ, Dr. Németh Judit a Helyi Választási 
Bizottság elnöke, Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai, a tervezett Bizottságok külsõs tagjai, Gulyás Dénes 
országgyûlési képviselõ, Sztilkovics Szávó Pilisszentiván polgármestere, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság 
fõszerkesztõje, Pilis Tv
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Köszöntötte a megjelenteket, ezúton szeretne gratulálni megválasztásukhoz, és 
munkájukhoz sok sikert kíván. Kéri, hogy hallgassák meg a himnuszt. 
Megállapította, hogy a legidõsebb települési képviselõ Szöllõsi János, akit felkér, mint korelnököt az ülés vezetésére. 
 
Szöllõsi János: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 18 fõvel határozatképes. 
Megnyitotta 2006-os önkormányzati választásokat követõ alakuló ülést. Ismertette a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                                  Elõadó:
 
 

1.)      A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2006. évi 
önkormányzati választások eredményérõl, a megbízólevelek átadása

Dr. Németh Judit
Helyi Választási Bizottság 

elnöke
 

2.)      A polgármester és a Képviselõ-testület tagjainak eskütétele
 

Dr. Németh Judit
Helyi Választási Bizottság 

elnöke
 

3.)      A polgármesteri program rövid ismertetése
 

Gromon István
polgármester

 
4.)      A polgármester illetményének és költségátalányának meghatározása 

(Et.: 177/2006.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

5.)      Alpolgármester választása, alpolgármester illetményének, 
költségátalányának meghatározása (Et.: 178/2006.) 
 

Gromon István
polgármester

 
6.)      Az SZMSZ (4/1999. (IV. 12.) rendelet) módosítása 

(Et.: 175/2006.) (Et.: 175-2/2006.)
(Et.: 179/2006.) az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 
12/2000. (VIII. 28.) rendelet módosításáról
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ 

 

7.)      A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása
(Et.: 176/2006.) 
 

Gromon István
polgármester



8.)      A nem képviselõ bizottsági tagok eskütétele Gromon István
polgármester 

 
9.)      Egyebek 

 
 

 
 

1. napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2006. évi önkormányzati választások eredményérõl, a 

megbízólevelek átadása
 

Szöllõsi János: Felkéri Dr. Németh Juditot a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás 
eredményeit a Képviselõ-testülettel. 
 
Dr. Németh Judit a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket, ünnepélyes keretek között tesz 
eleget annak a kötelezettségének, hogy ismerteti a választási eredményeket. A legtöbb szavazatot Gromon István kapta 
42,46 %-ot, 2 392 szavazattal nyerte meg a polgármester választást, melyhez ismételten gratulált. A második legtöbb 
szavazatot Grószné Krupp Erzsébet, 38,37 %-ot, 2 162 mandátummal, ezt követõen Molnár Sándor és Preszl Gábor 
mandátumai következtek. Pilisvörösvár Város választókerületeiben a FIDESZ-KDNP jelöltjei nyerték meg a 
választást, a legtöbb szavazatot õk kapták. Ismerteti a szavazókörök szerinti mandátumokat, és a listáról bejutottak 
névsorát. Gratulált a jelenlévõknek. 
A Kisebbségi Önkormányzat tekintetében nem mindenki szavazhatott, csak az, aki elõzetesen kérte, hogy a választói 
névjegyzékbe szerepeljen. Ismertette a Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjait. 
A választás a városban, nyugodt hangulatban zajlott. Megköszönte a munkát a Helyi Választási Iroda minden 
dolgozójának és vezetõjüknek dr. Krupp Zsuzsannának. 
 
 

2. napirendi pont
A polgármester és a Képviselõ-testület tagjainak eskütétele

 
 
Szöllõsi János: Felkérte Lukács Katalin Ágnest, hogy a képviselõk eskü szövegét olvassa fel. Elhangzik a képviselõk 
jogszabály szerinti esküje.
 
Dr. Németh Judit a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte Gromon István Polgármester Urat az eskütételre. 
Elhangzik a jogszabály szerinti eskü. A Helyi Választási Bizottság nevében eredményes munkát kívánt. 
 
Szöllõsi János: Ezután, megkérte a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjait, hogy tegyék le az esküt. Elhangzik a 
jogszabály szerinti eskü.
 
Szöllõsi János: Megkérte Dr. Németh Juditot, hogy adja át a megbízólevelet a polgármesternek és a Képviselõ-testület 
tagjainak.
 
Dr. Németh Judit a Helyi Választási Bizottság elnöke: Átadta a polgármesternek, és a Képviselõ-testület tagjainak a 
megbízóleveleket.
 
Szöllõsi János: Felkéri Dr. Németh Juditot, hogy a megbízóleveleket adja át a Német Kisebbségi Önkormányzat 
tagjainak. 
 
Dr. Németh Judit Helyi Választási Bizottság elnöke: Átadta a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjainak a 
megbízóleveleket.
 
 

3. napirendi pont
A polgármesteri program rövid ismertetése

 
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felkéri Gromon István Polgármester Urat, hogy a napirendnek megfelelõen ismertesse 
a programját. 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a vendégeket és a sajtó képviselõit. Megtiszteltetés 
számára, hogy Polgármesterként programot hirdethet. Köszönetét fejezné ki a Helyi Választási Iroda és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Köszöni a választópolgárok bizalmát. Pilisvörösvár 
Város összes polgáráért kíván dolgozni és véghezvinni mindazt, amit a programjában leírt. Egyformán számít 
mindenkinek a munkájára. Elkövet mindent azért, hogy a Hivatalban dolgozók jó körülmények között, jó hangulatban 
és eredményesen szolgálhassák a Város lakóinak javát. Elsõdleges szempontnak tartja a pénzügyi egyensúly 
megszilárdítását, a fejlõdés biztosítását. A gazdasági programot a törvényes határidõn belül Szakszon József 
irányításával elkészítik. 
Kiemelné a Fõ utca és a vasútállomás környezetének rendbehozatalát, sportpályák és játszóterek építését és felújítását. 
A biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítását. Fontosnak tartja a közterületek tisztaságát és rendezettségét, a jobb 
közbiztonságot. A hagyományok megõrzését és ápolását. 
 
 

4. napirendi pont
A polgármester illetményének és költségátalányának meghatározása

(Et.: 177/2006.)
 
 
Gromon István polgármester: Érintettségét jelentette be, és egyben szeretné jelezni a jegyzõkönyv számára, hogy a 
korelnökkel való helycserét követõen a konferencia berendezésen Szöllõsi János neve alapján szólalt fel és nem kíván 
szavazni.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést és a határozati javaslatot. Az önkormányzati törvény 
alapján a polgármester illetményét, és egyéb javadalmazását a Képviselõ-testület alakuló ülésén kell meghatározni. 
 
Szakszon József: Ismerteti a konferencia rendszer mûködését.  
 
Szöllõsi János: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását. (460.000,- Ft/hó 
illetmény)
 
No: 1
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 196/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata Gromon István 
polgármester illetményérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású polgármester 
illetményét 2006. október 1-jétõl, az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján 460.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.
Fedezet forrása: Hivatal személyi jellegû kiadása
 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta. 
 
Szöllõsi János: Ismertette a polgármesteri költségátalány határozati javaslatát, majd szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását. (100.000,- Ft/hó költségtérítés)
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 197/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata Gromon István 
polgármester részére  költségátalány megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású polgármester 
részére 2006. október 1-jétõl, az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére tekintettel 100.000,- Ft/hó 
költségátalányt állapít meg.
 
Fedezet forrása: Hivatal személyi jellegû kiadása



 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felkérte Gromon István Polgármester Urat, hogy cseréljen helyet a korelnök úrral, és 
folytassa a képviselõ-testületi ülés vezetését. 
 
Szakszon József: Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy Pándi Gábor képviselõ úr konferenciagépe technikai hiba 
miatt nem mûködik. 
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint, adják hozzá Pándi Gábor képviselõ úr szavazatait a gépi 
szavazatokhoz, mivel a konferenciagépet az ülésen nem tuják helyreállítani. Kérdése ez mindenkinek megfelel-e így? 
Egyértelmû igen választ kapott. 
 
Bruckner Katalin: Szeretné jelezni, hogy az elõzõ szavazásnál is hozzá kell számolni az igen szavazatokat. 
 
Gromon István polgármester: Szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az asztalon található mappában 
kiosztásra került a 175-2/2006. sz. elõterjesztés és a 179/2006. sz. elõterjesztés. 
Ismertette az elõterjesztéseket, majd javasolja a 6. napirendi pontban való megtárgyalásukat. Szavazásra tette fel a 
napirendi pontok 175-2/2006. sz. elõterjesztés és a 179/2006. sz. elõterjesztés felvételének elfogadását.
 
No: 3
A Képviselõ-testület a napirendi pontok felvételét, a 175-2/2006. sz. elõterjesztést és a 179/2006. sz. elõterjesztést 18 
igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

5. napirendi pont
Alpolgármester választása, alpolgármester illetményének, költségátalányának meghatározása (Et.: 178/2006.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A Képviselõ-
testület a polgármester javaslatára a képviselõk közül alpolgármestert választ. Javaslata az alpolgármester személyére 
Szakszon József. Az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Kérése, hogy az érintett nyilatkozzon arról, 
hogy nyílt, vagy zárt ülés keretében kívánja, az ülés folytatatását. 
 
Szakszon József: Hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz, érintettségét jelezné, és nem kíván részt venni a 
szavazáson. 
 
Gromon István polgármester: A titkos szavazáshoz, Szavazatszámláló Bizottság felállítására van szükség. Elnöknek 
Pándi Gábort, tagoknak Horváth Józsefet és Bruckner Katalint javasolja megválasztani. Szavazásra tette fel a 
bizottsági tagok elfogadását. 
 
No: 4   
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 198/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata az 
alpolgármester megválasztásához szükséges Szavazatszámláló Bizottság felállításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester megválasztásához 
szükséges Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi képviselõket választja meg:
 

1.)     Pándi Gábor elnök,
2.)     Horváth József tag,
3.)     Bruckner Katalin tag.
 



Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ismertette az urnával történõ titkos szavazás menetét. 
 
Gromon István polgármester: Szünetet rendelt el a szavazás idejére.  
 
 

Szünet: 1855-1901-ig
 
 
Pándi Gábor: Elmondta, hogy a Képviselõ-testület Szakszon Józsefet 16 igen és 1 nem szavazattal megválasztotta 
(fõállású) alpolgármesternek.
 
 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.
 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a titkos szavazás alapján elfogadott határozatot és sok sikert kívánt az 
alpolgármesteri munkához. 
 
 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 199/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata a 
foglalkoztatási jogviszonyban álló (fõállású) alpolgármester megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Szakszon Józsefet foglalkoztatási jogviszonyban álló (fõállású) 
alpolgármesternek választja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosításának tervezetét a határozat értelmében 
terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen és 1 nem szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a (fõállású) alpolgármester illetményére vonatkozó határozatot, majd 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 200/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata foglalkoztatási 
jogviszonyban álló (fõállású) alpolgármester illetményének meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Szakszon József 
foglalkoztatási jogviszonyban álló (fõállású)  alpolgármester illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) 
bekezdése alapján 2006. október 12-étõl, 390.000,- Ft/ hó összegben határozza meg.
 
Fedezet forrása: a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a (fõállású) alpolgármester költségátalány megállapítását. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslat elfogadását.
 



No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 201/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata foglalkoztatási 
jogviszonyban álló (fõállású) alpolgármester részére költségátalány megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Szakszon József foglalkoztatási 
jogviszonyban álló (fõállású) alpolgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére tekintettel 
2006. október 12-étõl, 78.000,- Ft/hó költségátalányt állapít meg.
 
Fedezet forrása: a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

6. napirendi pont
Az SZMSZ (4/1999. (IV. 12.) rendelet) módosítása

(Et.: 175/2006.) (Et.: 175-2/2006.)
(Et.: 179/2006.) az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 

12/2000. (VIII. 28.) rendelet módosításáról
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a 175/2006. sz. elõterjesztést, 
melyben az SZMSZ módosítására kerül sor a Bizottságok miatt. 
 
Bruckner Katalin: Véleménye szerint nem kellett volna egybevonni a sport és oktatási Bizottságot, a leendõ 
sportcentrum munkálatai miatt. Nem ért egyet, ezért nem támogatja a határozatot.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását.
 
No: 8
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2006. (X. 17.) rendelete

 a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
4/1999. (IV. 12.) rendelet módosításáról

 
A Képviselõ testület a rendeletmódosítást 17 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a 175-2/2006. sz. elõterjesztést, itt pedig a Bizottságok elnökhelyetteseivel 
kerül kiegészítése az SZMSZ. Ismertette az elnökhelyettesek feladatkörét. Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását.
 
No: 9
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
16/2006. (X. 17.) rendelete

 a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
4/1999. (IV. 12.) rendelet módosításáról

 
A Képviselõ testület a rendeletmódosítást 17 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.



 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a 179/2006. sz. elõterjesztést. A képviselõi tiszteletdíjak módosítására az 
elnökhelyettesek miatt került sor. Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását.
 
No: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
 17/2006.(X. 17.) rendelete

az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 
12/2000. (VIII. 28.) rendelet módosításáról

 
A Képviselõ testület a rendeletmódosítást 15 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása

(Et.: 176/2006.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a Bizottságok összetételét, és a 
bizottsági elnökök névsorát. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 202/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata a bizottsági 
elnökök megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) 
bekezdése értelmében
 
- Dr. Kutas Gyulát választja meg az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének,
 
- Kõrösy Jánost választja meg a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének,
 
- Pándi Gábort választja meg az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének,
 
- Dr. Szakmári Mária Magdolnát választja meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a bizottsági tagokat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 203/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a 
értelmében a következõ bizottsági tagokat választja meg:
 

1)      Az Ügyrendi és Jogi Bizottságba tagként: 
 



o        Preszl Gábort (elnökhelyettes),
o        Berchy Józsefet.

 
2)      A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba tagként:
 

o        Müller Jánost (elnökhelyettes),
o        Horváth Józsefet (elnökhelyettes),
o        Szöllõsi Jánost,
o        Kimmelné Sziva Máriát,
o        Pándi Gábort,
o        Zám Zoltánt.

 
3)           Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságba tagként:
 

o        Kimmelné Sziva Máriát (elnökhelyettes),
o        Bruckner Katalint, 
o        Berchy Józsefet, 
o        Dr. Kutas Gyulát.
 

4)       A Szociális és Egészségügyi Bizottságba tagként:
 

o        Lukács Katalint (elnökhelyettes),
o        Falics Jánosnét,
o        Szöllõsi Jánost,
o        Paul Lászlót.

 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a külsõs bizottsági tagokat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
III. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 204/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselõ tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 22. § és 24. §-a 
értelmében következõ külsõs tagokat választja meg:
 

1)       Az Ügyrendi és Jogi Bizottságba külsõs tagként: 
 

o        Szirmay Ferencet,
o        Szegedi Józsefet.

 
2)      A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba külsõs tagként:
 

o        Selymesi Ágotát,
o        Kubányi Gyõzõt,
o        Braun Istvánt,
o        Ludvig Károlyt,
o        Illés Sándort,
o        Dr. Lovász Ernõt.



 
3)           Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságba külsõs tagként:

o        Bácsatyai Istvánt,
o        Altorjai Attilát,
o        Várhegyi Ferencet,
o        Varga Gábort.

 
4)       A Szociális és Egészségügyi Bizottságba külsõs tagként:

 
o        Ruszné Schuck Katalint,
o        Szauerné Fetter Teréziát,
o        Kárpáti Jánost,
o        Tagscherer Györgyöt.
 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztés határozati javaslatát. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ IV. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 205/2006. (X. 12) Kt. sz. határozata az új 
bizottságok miatt szükséges SZMSZ módosítás elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az új bizottsági rendszer miatt 
szükséges Szervezeti és Mûködési Szabályzat (4/1999. (IV. 12.) rendelet) módosítását a bizottsági elnökökkel 
egyeztetve készítse elõ, és a következõ ülésen terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: következõ Képviselõ-testületi ülés                                    Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztés határozati javaslatát. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ V. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 206/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata az SZMSZ 
felülvizsgálatáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az 1994. évi LXIII. törvény 62. § 
(5) bekezdése értelmében Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatát tartalmazó 
4/1999. (IV. 12.) rendeletének felülvizsgálatát, az egyeztetéseket kezdje meg és módosító indítványait 6 hónapon belül 
terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztés határozati javaslatát. 
 
Szakszon József alpolgármester: Felmerült az ülésrend módosítása. Kérése, ha valaki változtatni szeretne, akkor az 
Ügyrendi és Jogi Bizottsággal egyeztessen az ülésrend módosításáról.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VI. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 16



Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 207/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1994. évi LXV. törvény 22. § (3) 
bekezdése értelmében az Ügyrendi és Jogi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával és 
a képviselõi összeférhetetlenséggel kapcsolatos bizottsági teendõket. A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását a fentiek értelmében a következõ ülésen terjessze a Képviselõ-testület 
elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztés határozati javaslatát. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ VII. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 208/2006. (X. 12.) Kt. sz. határozata a Képviselõ-
testület gazdasági programjának elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri az Alpolgármestert, hogy az 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (7) bekezdése alapján a ciklusra vonatkozó gazdasági program tervezetét készítse elõ és terjessze a 
Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: 6 hónap                                                                             Felelõs: Alpolgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A nem képviselõ bizottsági tagok eskütétele

 
 
Gromon István polgármester: Felkéri a bizottságok nem képviselõ tagjait az eskütételre. Egy külsõs bizottsági tag 
jelezte távollétét, õ a késõbbiekben teszi le az esküt. Elhangzik az eskü jogszabály szerinti szövege. Sikeres 
együttmûködést kíván, és bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

 
 
 
 
 

9. napirendi pont
Egyebek

 
 
Gromon István polgármester: Szeretné bemutatni a vendégek között helyet foglaló Gulyás Dénes országgyûlési 
képviselõ urat és Pilisszentiván polgármesterét Sztilkovics Szávó urat. 
 
Sztilkovics Szávó Pilisszentiván polgármestere: Köszöntötte a jelenlévõket. Szeretné bejelenteni, hogy 
Pilisszentiván alpolgármestere Hegyeshalmi Ferenc lett. Egy új funkciót hoztak létre, melyet Marlok Gyula képviselõ 
társuk tölt be, a Német Nemzetiségi tanácsok funkcióját. A programjukban nagy hangsúlyt fektetnek az 
együttmûködésre. Sok sikert és jó együttmûködést kívánt. 
 



Gromon István polgármester: Köszöni a lehetõséget és az együttmûködést. Úgy gondolja, hogy a földrajzi közelség 
is hozzásegíti a két települést az összetartatás megszilárdítására.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Bemutatta a Képviselõ-testületnek a Polgármesteri Hivatal osztályvezetõit, és a 
szervezési csoportot. 
Tájékoztatja a tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az asztalon elhelyezett mappákban megtalálhatóak a 
vagyonnyilatkozatok, amelyet 30 napon belül minden képviselõnek két példányban ki kell töltenie, ezen felül található 
egy rövid útmutató, hogy mely családtagokra vonatkozóan szükséges még ezt kitölteniük. Ezen kívül, a képviselõk 
rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat hatályos rendeleteit CD lemez formájában, és kinyomtatva 2004-es évtõl 
2006-ig bezárólag.  Ezzel segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy minden képviselõ megismerhesse a rendeleteket. 
 
Gulyás Dénes országgyûlési képviselõ: Köszöntötte a megjelenteket és köszöni a meghívást. Mindenkinek sok erõt, 
és kitartást kíván. 
 
Gromon István polgármester: Szeretné, ha az együttmûködés minden tekintetben sikeres lenne. Megköszönte a 
megjelentek munkáját, és bezárta a Képviselõ-testület alakuló ülését 1926-kor.
 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                  jegyzõ


