
Ikt. szám: 01-230-24/2010.  
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. október 14. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
alakuló ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme    
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Fresz Péter, Kimmelné Sziva Mária, Kollár-Scheller Erzsébet, 
Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, Oberle János, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Schellerné 
Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Váradi 
Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Ruzsa Anett 
okmányiroda vezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Solti Kinga pályázati referens,  Sax László, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, a tervezett 
Bizottságok külsõs tagjai, dr. Mirk Mária a HVB elnöke, Orosz Adrienn a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal képviseletében, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, Pilis Tv 
 
Szöllõsi János, korelnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 fõvel 
határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az ülést a Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak 
megfelelõen hívta össze a polgármester. Egyúttal, mint legidõsebb önkormányzati képviselõ, gratulált 
megválasztásukhoz és sok sikert kívánt a munkájukhoz.  Kérte, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt. 
 

A megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt.
 

     
 

1. napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója 

a 2010. évi önkormányzati választások eredményérõl, 
a megbízólevelek átadása 

 
 

Szöllõsi János, korelnök: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte dr. Mirk Máriát, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2010. október 3-i önkormányzati választás eredményét. 
 
Dr. Mirk Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. A választás 
eredményének ismertetése elõtt elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság munkája zökkenõmentesnek 
tekinthetõ. A választás napján egy kifogás érkezett. A Helyi Választási Bizottság munkája során idõnként 
kommunikációs problémák merültek fel, amiket kezelni tudtak. A Helyi Választási Bizottság elnökeként 
megköszönte a Helyi Választási Iroda tagjainak, a Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint a 
Polgármesteri Hivatal munkatársainak a munkájához nyújtott segítséget, támogatást és együttmûködést.



Ismertette röviden a választási eredményt, kezdve a polgármester-választással kapcsolatos eredményekkel. 
A legtöbb szavazatot Gromon István kapta a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltjeként (68,8 %-ot), 3.887 
szavazattal nyerte meg a polgármester választást, melyhez ismételten gratulált. A második legtöbb, 921 
szavazatot Grószné Krupp Erzsébet (16,3 %), a harmadikat dr. Lovas András, 842 szavazattal (14,9 %) 
kapta. Ismertette a megválasztott képviselõk névsorát és az õket jelölõ szervezetet, valamint az egyes 
képviselõk egyéni választókerületét az alábbiak szerint: Kollár-Scheller Erzsébet /Vörösvárért Közéleti 
Egyesület jelöltje, 01. sz. egyéni választókerület/, Fresz Péter /FIDESZ-KDNP jelöltje, 02. sz. egyéni 
választókerület/, Pándi Gábor /VKE jelöltje, 03. sz. egyéni választókerület/, Szöllõsi János /VKE jelöltje, 04. 
sz. egyéni választókerület/, Preszl Gábor /VKE jelöltje, 05. sz. egyéni választókerület/, dr. Kutas Gyula 
/VKE jelöltje, 06. sz. egyéni választókerület/, Kimmelné Sziva Mária /VKE jelöltje, 07. sz. egyéni 
választókerület/, Schellerné Mikulán Anetta /VKE jelöltje, 08. sz. egyéni választókerület/. A kompenzációs 
listáról jutott mandátumhoz Kõrösy János /FIDESZ-KDNP jelöltje/, Müller Márton /Civil Egyesület 
Pilisvörösvár jelöltje/, Oberle János /JOBBIK jelöltje/. Sok sikert és jó munkát kívánt a megválasztott 
képviselõknek. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Megkérte dr. Mirk Máriát, hogy adja át a megbízólevelet a polgármesternek és a 
Képviselõ-testület tagjainak.
 
 

dr. Mirk Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a polgármesternek, 
és a Képviselõ-testület tagjainak a megbízóleveleket.

 
 

Szöllõsi János, korelnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

2. napirendi pont
A Képviselõ-testület tagjainak, majd a polgármesternek az eskütétele, 

a polgármesteri program ismertetése 
 
 
Szöllõsi János, korelnök: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte dr. Mirk Máriát, hogy a 
megválasztott önkormányzati képviselõk jogszabály szerinti esküszövegét olvassa fel. Felkérte a 
képviselõket az eskütételre.
 

Elhangzik a képviselõk jogszabály szerinti esküje.
(Az esküokmányokat aláírták.)

 
Szöllõsi János, korelnök: Megkérte dr. Mirk Máriát, hogy a polgármester jogszabály szerinti esküszövegét 
olvassa fel. Felkérte Gromon István polgármester urat az eskütételre. 
 

Elhangzik a polgármester jogszabály szerinti esküje.
(Az esküokmányt aláírta.)

 
Szöllõsi János, korelnök: Megköszönte dr. Mirk Máriának, a Helyi Választási Bizottság elnökének a 
választásokkal kapcsolatos munkáját. Gromon István polgármester munkájához kitartást és erõt kívánt, és 
kérte, hogy ismertesse a polgármesteri programot. 
 



Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. A polgármesteri program ismertetése elõtt 
megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a választás lebonyolításában részt vettek, ahhoz valamilyen 
módon hozzájárultak. Külön köszönetet mondott a Helyi Választási Iroda tagjainak, a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak, megköszönte dr. Mirk Mária elnöknek lelkiismeretes és felelõsségteljes munkáját. 
Köszönetet mondott dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ asszonynak a kiemelkedõ munkájáért, aki a Helyi 
Választási Iroda vezetõjeként a választást koordinálta, melyet szakmailag magas színvonalon lebonyolított. 
Továbbá köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy éltek alkotmányos jogukkal, és nagy létszámban 
részt vettek a választáson. 
 
Elmondta, hogy polgármesteri programját tíz pontban foglalta össze, melyet ismertetni kíván. Mindig 
visszautal majd közben az elõzõ ciklusra, hiszen értelmezése szerint egy megkezdett munkát fognak 
folytatni az elkövetkezendõ négy évben. 1. Továbbra is kiemelt feladatnak tartja a felelõs gazdálkodást, a 
pénzügyi egyensúly fenntartását, az önkormányzati bevételek növelését, az önkormányzati vagyon védelmét 
és megfelelõ szintû mûködtetését. Hitelek felvételét alapvetõen olyan fejlesztések esetében támogatja, 
amelyek megvalósításához a hitelen kívül más külsõ forrást is sikerül biztosítani (pl. pályázati támogatás, 
településfejlesztés szerzõdés, vagy más ehhez hasonló források). A napi problémák kezelése közben és a 
befektetési ajánlatokkal kapcsolatos döntéseknél továbbra is mindig érvényesíteni kívánja a hosszú távú 
szempontokat is. 2. A fejlesztések területén a mindenkori anyagi lehetõségeikkel arányos, elsõsorban a 
hétköznapi életünket megkönnyítõ, a mindennapi közérzetünket javító beruházások híve. Továbbra is nagy 
figyelmet kíván fordítani a kivitelezések minõségére, az esztétikai igényességre. 3. Továbbra is alapvetõ 
feladat a nevelési-, oktatási-, kulturális-, szociális- és egészségügyi intézményeik kiegyensúlyozott, 
színvonalas mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása és lehetõség szerinti 
fejlesztése. 4. Továbbra is kiemelt cél a pilisvörösvári vállalkozások önkormányzati eszközökkel történõ 
egyenlõ, megkülönböztetés nélküli támogatása. Meggyõzõdése, hogy a helyi vállalkozások fejlõdésének 
ilyen segítése az önkormányzati bevételek növelésének és a helyi munkahelyek megtartásának, illetve 
számuk növelésének legbiztonságosabb módja. 5. Továbbra is szívügye a város közterületeinek további 
szépítése, fejlesztése. Anyagi lehetõségeink keretei között külön figyelmet kell fordítani a külterületek 
védelmére és a környezetvédelemre is. 6. A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontosnak tartja a 
közösség fejlesztését, a város polgárai közötti összetartás erõsítését. A mûveltség, a kultúra, a mûvészetek és 
a sport fejlesztése, nemzetiségi hagyományaink megõrzése, ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges 
forrásokat a színvonalas kulturális rendezvényekhez, a Mûvészetek Háza mûködéséhez, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Civil Egyesületek támogatásához. 7. Tovább szeretné erõsíteni városunkban 
az önkormányzati Képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal iránti bizalmat. Igyekszik mindent megtenni 
annak érdekében, hogy akik problémájukkal az Önkormányzathoz fordulnak, azoknak a problémáira a 
szûkös anyagi források és az alacsony hivatali létszám ellenére megoldást találjon. Ugyanakkor további 
erõfeszítéseket kíván tenni azért, hogy a Hivatal munkatársai megfelelõ körülmények között anyagi és 
erkölcsi megbecsülésben dolgozhassanak. 8. Továbbra is támogatni kíván minden olyan egyéni vagy 
közösségi elképzelést, amely az életünket helyi szinten gazdagíthatja. A javaslatokat a Hivatal, illetve a 
Képviselõ-testület elé terjeszti, és mindent megtesz azért, hogy a megvalósításukhoz szükséges pénzt 
elõteremtsék. 9. Továbbra is fontosnak tartja a rendõrséggel és a polgárõrökkel kialakított jó kapcsolat 
fenntartását, a hatékony közös cselekvés, a közbiztonság fenntartása és a közterületek védelme érdekében. 
10. A polgármesteri programja megvalósításában továbbra is támaszkodni kíván a képviselõk és a külsõs 
bizottsági tagok segítségére, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szakértelmére, az önkormányzati 
intézmények vezetõinek és dolgozóinak együttmûködésére, a helyi vállalkozók tanácsaira és befizetett 
adóforintjaira, valamint a pilisvörösvári polgárok javaslataira és erkölcsi támogatására. Megköszönte a 
figyelmet. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Megköszönte a polgármesteri program ismertetését. Felkérte Orosz Adriennt, a 
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal jelenlévõ képviselõjét, hogy köszöntse az újonnan megalakult 
pilisvörösvári Képviselõ-testületet. 
 
Orosz Adrienn, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal képviselõje: Köszöntötte a Polgármester Urat, a 
Képviselõ-testület tagjait, valamint az ülésen részt vevõket. A Közigazgatási Hivatal nevében a Polgármester 
Úr és a Képviselõk megválasztásához szívbõl gratulált. Felelõsségteljes közéleti munkájukhoz sok sikert és 
jó egészséget kívánt. Köszöntõ beszédében elmondta, hogy az alakuló ülés jelentõs esemény a 
megválasztottak és a település életében. A helyi lakosság mindennapjait meghatározó döntéseik 



törvényességéhez alapvetõ közérdek fûzõdik. Ennek biztosítása érdekében a 2010. szeptember 1-jétõl 
újjáalakult Közigazgatási Hivatalok ismételten feladatukká kapták azt, hogy ellenõrizzék az önkormányzati 
döntések törvényességét, és fellépjenek abban az esetben, ha a jogállami normákkal ellentétes mûködést 
tapasztalnának. A Képviselõ-testületnek a törvényi keretek között kell végezni munkájukat, 
tisztségviselõiket megválasszák, a bizottságaikat létrehozzák. A lecsökkentett testületi létszám bár garantálja 
a választópolgárok képviseletét, de ez még nagyobb munkaterhet és felelõsséget jelent számukra. A 
Közigazgatási Hivatal képviseletében biztosít mindenkit arról, hogy munkájukban számíthatnak a szakmai 
segítségükre, arra, hogy szakismereteikkel elõsegítik az önkormányzat törvényeknek megfelelõ mûködését. 
Ennek megvalósulásához mindenkinek jó munkát kívánt. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Megköszönte Orosz Adriennek a köszöntõ beszédét és megtisztelõ jelenlétét. 
Kérte, hogy miután letették az esküt és képviselõi jogaikat már gyakorolhatják, fogadják el az ülés 
napirendjét, melyet a meghívó tartalmaz. Kérte a napirendek közé felvenni az ülés elõtt kiosztott 195/2010. 
számú, „Adománygyûjtés szervezése az iszapömléssel sújtott Kolontár és Devecser települések részére” 
tárgyú elõterjesztést. Ügyrendi hozzászólást kért Gromon István, ezért megadta részére a szót. 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az ülésrend alapján Szöllõsi János 
korelnök, képviselõ helyén ül, ezért az õ szavazógépével fog szavazni és értelemszerûen ez fordítva is így 
történik, míg helyet nem cserélnek. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Szavazásra tette fel az új napirend felvételét és a napirendek sorrendjének 
elfogadását. 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta.  
 
Technikai okok miatt a szavazás érvénytelenítésre került.
 
Szöllõsi János, korelnök: Ismételten szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendi pontokat, a kiosztott 
195/2010. számú napirend felvételét, valamint azok sorrendjének elfogadását. 
 
No: 2
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta.  
 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

 
1.)      A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli 

tájékoztatója a 2010. évi önkormányzati választások 
eredményérõl, a megbízólevelek átadása
 

dr. Mirk Mária
Helyi Választási 
Bizottság elnöke

2.)      A Képviselõ-testület tagjainak, majd a polgármesternek 
az eskütétele, a polgármesteri program ismertetése 
 

dr. Mirk Mária
Helyi Választási 
Bizottság elnöke

 
3.)      A polgármester illetményének és költségátalányának 

megállapítása (Et.: 190/2010.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ



4.)      Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának (5/2007. (IV. 04.) rendelet) módosítása 
(Et.: 191/2010.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

5.)      Alpolgármester választása, eskütétele 
 
 

Gromon István
polgármester

 
6.)      Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának 

meghatározása (Et.: 192/2010.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása (Et.: 
193/2010.)

Gromon István
polgármester

 
8.)      A (nem képviselõ) bizottsági tagok eskütétele 

 
 

9.)    
   

Adománygyûjtés szervezése az iszapömléssel sújtott 
Kolontár és Devecser települések részére (Et.: 195/2010.)

Gromon István
polgármester

 
 

3. napirendi pont
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

(Et.: 190/2010.)
 
 
Szöllõsi János, korelnök: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ügyrendi hozzászólást kért Gromon 
István polgármester, ezért megadta a szót részére. 
 
Gromon István polgármester: Érintettségét jelentette be, és jelezte, hogy a napirend megtárgyalásán nem 
kíván részt venni. Egyben jelezte azt is, hogy a korelnök helyét foglalja még, ezért a konferencia-
berendezésen Szöllõsi János neve alapján szólalt fel, illetve mivel nem kíván szavazni, a szavazógépét 
kikacsolja. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérte Polgármester Urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a napirendi pontot nyílt ülés keretében tárgyalják. 
 
Gromon István polgármester: Hozzájárult a napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásához.
 
Gromon István polgármester az ülésrõl ideiglenesen távozott. 
Az ülésen jelen lévõ képviselõk száma 11 fõre módosult. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést és a határozati javaslatot. A polgármester 
illetményét és egyéb javadalmazását a Képviselõ-testület alakuló ülésén kell meghatározni. A Polgármester 
Úr korábbi illetményével és egyéb javadalmazásával kapcsolatban el kívánta mondani, hogy Polgármester 
Úr kifejezett kérésére azt a törvény szerinti minimum összegen tartották. Polgármester Úr jelenleg is azt 
kérte, hogy az illetményét és a költségátalányát továbbra is a törvény szerinti minimum összegben 
határozzák meg, ezért az elõterjesztés erre vonatkozóan tartalmaz javaslatot. 
 
Preszl Gábor: Módosító javaslatot tett a polgármesteri illetmény összegére vonatkozóan. Indokoltnak látja, 
hogy a Polgármester Úr illetményét megemeljék, tekintettel arra, hogy a négy év alatt változatlanul az 
illetménye a törvény szerinti minimum összeg volt, illetve jutalmazásban sem részesült. Javaslata, hogy a 
polgármester illetményét 500.000 forint összegben határozzák meg, illetve ehhez hasonlóan költségátalányát 
130.000 forintra emeljék. 



 
Kõrösy János: Preszl Gábor módosító javaslatait nem támogatja. Megítélése szerint a jelenlegi gazdasági 
helyzet, illetve Pilisvörösvárért érzett felelõsség nem teszi lehetõvé azt, hogy bõkezûek legyenek magukkal. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Kõrösy János által elmondottakra reagálni kívánt. Elmondta, hogy Preszl Gábor 
javaslatát támogatja, mivel Gromon István polgármester illetményét, illetve költségátalányát az elmúlt négy 
év alatt egyszer sem emelték meg. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ értelmében elõször a módosító 
javaslatot (a magasabb összeget) kell szavazásra bocsátani, majd ha a módosító javaslat nem kapja meg a 
szükséges támogatást, az eredeti határozati javaslatot teszik fel szavazásra. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Szavazásra tette fel az I. sz. határozati javaslatra tett módosító javaslatot (bruttó 
500.000 forint/hó összegû illetményrõl). 
 
No: 3
A Képviselõ-testület az I. sz. határozati javaslat kapcsán tett módosító javaslatot a jelenlévõ képviselõk (11 
fõ) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazatával elfogadta. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot az 
elhangzott módosító javaslattal együtt.   
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 169/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
polgármester illetményérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású 
polgármester illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján bruttó 500.000 forint/hó 
összegben állapítja meg.  
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadása.
 
Határidõ: 2010. október 4.                                                                 Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Szöllõsi János, korelnök: Szavazásra tette fel az II. sz. határozati javaslatra tett módosító javaslatot (bruttó 
130.000 forint/hó összegû költségátalányról).
 
No: 5
A Képviselõ-testület a II. sz. határozati javaslat kapcsán tett módosító javaslatot a jelenlévõ képviselõk (11 
fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával elfogadta. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot az 
elhangzott módosító javaslattal együtt.   
 
 
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 170/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
polgármester részére költségátalány megállapításáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású 
polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére tekintettel bruttó 130.000 forint/hó 
költségátalányt állapít meg.
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadása.
 
Határidõ: 2010. október 4.                                                                 Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
   
Szöllõsi János, korelnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Gromon István polgármester visszatért az ülésterembe.
A jelenlévõ Képviselõk száma 12 fõre módosult. 
 
Szöllõsi János, korelnök: Felkérte Gromon István Polgármester Urat, hogy cseréljen helyet vele, és 
folytassa a Képviselõ-testületi ülés vezetését. 
 
 

4. napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 

(5/2007. (IV. 04.) rendelet) módosítása 
(Et.: 191/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A napirendi pont tárgya az 
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, az 5/2007. (IV. 04.) rendeletének módosítása. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztés készítõjeként elmondta, hogy a Képviselõ-testület jelen 
döntésével a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot azért módosítja, hogy majd az átfogó, 6 hónapon belül 
aktuális SZMSZ módosításig dolgozni tudjon. A választásokat követõen hatályba lépett 
jogszabályváltozások miatt az SZMSZ érintett pontjait módosítani kell. E jogszabályváltozással csökkent az 
önkormányzati képviselõ-testület létszáma az eddigi 18 fõrõl 12 fõre. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 32. § (1) bekezdése tartalmazza a korábbi Képviselõ-testület által 
létrehozott 4 bizottság felsorolását és a tagok számát. Új bizottságok megalakításához, új bizottsági rendszer 
kialakításához szükséges tehát az SZMSZ érintett szakaszának módosítása. Felhívta még a figyelmet, hogy 
törvényi kötelessége a Képviselõ-testületnek, hogy hat hónapon belül a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot 
teljes mértékben felülvizsgálja, melyre a Hivatal javaslatot tesz a következõ Képviselõ-testületi ülések 
egyikére. 
 
Gromon István polgármester: A bizottsági struktúráról szeretne néhány szót mondani. A 
jogszabályváltozások miatt csökkent a Képviselõ-testület létszáma 12 fõre, melynek következtében a 
bizottsági helyek kiosztása nehézkessé vált, mivel elõírás, hogy a bizottságokban eggyel több képviselõnek 
kell lenni, mint külsõs bizottsági tagnak. A bizottságok számát és létszámát is csökkenteni kell, így 
elképzelése szerint négy bizottság helyett három mûködne, és minden bizottságnak egységesen hét tagja 
lenne. Az Ügyrendi és Jogi Bizottságot (ÜB) összevonnák az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal 
(OKSB), így a korábbi ÜB és OKSB feladatit az egyesített Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság 
(ÜOKB) látná el. A Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) valamint a 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) változatlanul  mûködne tovább. 
 
Kõrösy János: A szervezetfejlesztés kapcsán elmondta, hogy a Képviselõ-testület létszámának kötelezõen 
csökkennie kellett, hiszen ezt törvény írja elõ. Viszont a város vezetésében a korábbi évekkel ellentétben 
jelenleg a polgármester mellett két alpolgármester, egy jegyzõ és egy aljegyzõ van. Plebejus városvezetésnek 
kell létesülnie, minél kevesebb költséggel, minél kisebb létszámmal, minél nagyobb hatékonysággal. 
Javasolta, hogy a bizottságok létszáma 5 fõ legyen (3 képviselõ és 2 külsõs tag). Véleménye szerint sokkal 



hatékonyabban tudna mûködni a bizottság kevesebb létszámmal. Javasolta, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan továbbra is egy alpolgármestere legyen a városnak, hiszen a feladatok tekintetében változás nem 
volt, azok teljesítésre kerültek. Elmondta továbbá, hogy két alpolgármester esetén szükségesnek tartja annak 
meghatározását, hogy a helyettesítés hogyan történjen. Jelentõs megtakarítást jelentene egyrészt a 
bizottságok létszámának csökkentése (kevesebb tiszteletdíj kifizetése), valamint kettõ helyett egy 
alpolgármester megválasztása, illetve díjazása. 
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint Kõrösy János által elmondottak azt a látszatot keltik, 
mintha a Polgármesteri Hivatalban, vagy akár a tisztségviselõk tekintetében létszámnövekedés történt volna. 
A valóság az, hogy az aljegyzõi poszt betöltését jogszabály írta elõ, létszámnövekedés pedig nem volt.  
A bizottságok létszámára vonatkozó javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a jogszabályok alapján 
lehetõség lenne 5 fõs bizottságot létrehozni, ugyanakkor már a 7 fõs bizottságokkal is – éppen a kormányzati 
szempontoknak megfelelõen - a korábbi bizottsági összetételekhez képest radikálisan csökkentették 
Pilisvörösváron a bizottságok létszámát (pl. a PVKB-ban a felére). A túl alacsony létszám már súrolná a 
demokratikus mûködés határait. A végsõkig nem lehet csökkenteni a Képviselõ-testület vagy a bizottságok 
létszámát, mivel ebben az esetben egyre szûkebb kör és egyre kevesebb ember dönt bizonyos kérdésekben, 
amely nagyon szûkre szabja a szakmaiságot és a demokratikus mûködést. 
Az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt 20 év során két olyan ciklus 
is volt, amikor két alpolgármester került megválasztásra - ellentétben azzal, amit Kõrösy Úr mondott. 
Elmondta továbbá, hogy Szakszon József fõállású alpolgármester volt, így õ napi 8 órában végezte a 
munkáját, ezzel szemben Kimmelné Sziva Mária és a mostani javaslat szerinti másik alpolgármester 
társadalmi megbízatású alpolgármester lenne. Az alpolgármesterek helyettesítése kapcsán felmerült 
kérdésekben a Képviselõ-testületnek döntési, vagy beleszólási joga nincs, azt a polgármester határozza meg. 
A takarékosság, illetve a plebejus szemlélet kapcsán fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Pilisvörösváron 
még a Grószné Krupp Erzsébet által vezetett Önkormányzatban meghatározott tiszteletdíjak vannak 
érvényben, holott azóta már két önkormányzati választás is lezajlott. A díjak emelésére ennek ellenére most 
sem tett javaslatot, illetve a polgármesteri illetmény és költségátalány meghatározásánál továbbra is a 
törvény szerinti minimum összeget kérte. Ennél plebejusabb szemléletet nehéz elképzelni. Összességében a 
bizottságok számának, illetve a bizottsági tagok számának csökkentésével messzemenõkig beálltak a 
kormányzati szándékoknak az irányába. Javaslataik mind a takarékosságot, mind az önkormányzat 
demokratikus mûködését egyaránt szolgálják. 
 
Kõrösy János: Továbbra is az 5 fõs bizottságok létrehozását tartja célravezetõnek. 
 
Preszl Gábor: Felhívta Kõrösy János figyelmét, hogy az elõterjesztésbõl egyértelmûen kiderül, hogy a volt 
egy fõállású alpolgármester tiszteletdíja került szétosztásra a két társadalmi megbízatású alpolgármester 
között. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kõrösy János módosító javaslatát, miszerint a 
bizottságok 5 fõs létszámban mûködjenek. 
 
No: 7
A Képviselõ-testület a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 1 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazatával a módosító 
javaslatot elutasította.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatáról szóló, 5/2007. (IV. 04.) rendeletének módosítását. A döntés minõsített többséget igényel. 
 
No: 8

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2010. (X. 15.) sz. rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
5/2007. (IV. 04.) sz. rendelet módosításáról



 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

5. napirendi pont
Alpolgármester választása, eskütétele 

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérése, hogy az érintettek nyilatkozzanak arról, hogy nyílt, vagy zárt ülés 
keretében kívánják az ülés lefolytatatását.
 
Kimmelné Sziva Mária: Hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Pándi Gábor: Hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 
 
Gromon István polgármester: Elképzelései szerint a jelenlegi helyzetben a munkáját két társadalmi 
megbízatású alpolgármester tudná a legjobban segíteni. Az alpolgármesterek személyére tett javaslata szerint 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony mûszaki és pedagógusi végzettségénél fogva kiválóan 
alkalmas az összes önkormányzati intézménnyel való kapcsolattartásra, illetve mivel nyugdíjas és sok 
szabadideje van, továbbá, mivel az elmúlt egy évben már jól bedolgozta magát, a hivatali munkában jelentõs 
segítséget tud nyújtani. Pándi Gábor segítené a beruházásokkal, városüzemeltetéssel, gazdálkodással, 
környezetvédelemmel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, melyhez hosszú 
önkormányzati tapasztalata és egyedülálló városi helyismerete miatt kiválóan alkalmas. Elmondta továbbá, 
hogy általános helyetteseként Kimmelné Sziva Máriát kívánja megbízni, de természetesen amennyiben a 
helyzet úgy kívánja, Pándi Gábor is elláthatja a helyettesítési feladatot.  
 
Kõrösy János: Az Önkormányzatnak az anyagi helyzete nem ugyanolyan, mint négy évvel ezelõtt, de a 
kilátásai a jövõre sem ugyanazok, ezért az alpolgármesterek tiszteletdíjának összegével nem ért egyet. 
 
Gromon István polgármester: Az Önkormányzat anyagi helyzetével kapcsolatban Kõrösy Úr aggályaira 
elmondta, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján az Önkormányzat vagyona az elmúlt négy évben több mint 
600 millió forinttal nõtt. Megjegyezte továbbá, hogy az elmúlt négy évben a hivatalban dolgozók száma 
négy fõvel kevesebb lett, illetve az intézmények esetében is státuszokat vontak el. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az alpolgármesterek választása urnás, titkos szavazással történik, 
melyhez egy szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Kutas 
Gyulát, tagoknak Müller Mártont és Fresz Pétert javasolta megválasztani. Felkérte Müller Mártont és Fresz 
Pétert, hogy nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a feladatot. 
 
Müller Márton: Vállalta, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagja lesz.
 
Fresz Péter: Vállalta, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagja lesz.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt I. sz. határozati javaslatot, 
mely a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szól. 
 
No: 9



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 171/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata az 
alpolgármester megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottság felállításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alpolgármesterek megválasztásához 
szükséges szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak az alábbi képviselõket választja meg:
 

1.)    dr. Kutas Gyula elnök
2.)    Müller Márton tag
3.)    Fresz Péter tag

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen, 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ismertette az SZMSZ alapján az urnával történõ titkos szavazás menetét. 
 

Megkezdték az urnás, titkos szavazást.
 
Gromon István polgármester: Felkérte dr. Kutas Gyulát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a szavazás eredményét. 
 
dr. Kutas Gyula: Ismertette az urnás, titkos szavazás eredményét. Elmondta, hogy Pándi Gábor 8 igen és 3 
nem szavazatot kapott, illetve 1 szavazat érvénytelen volt. Kimmelné Sziva Mária 11 igen és 1 nem 
szavazatot kapott, így mindkét alpolgármester jelölt megkapta a megválasztásához szükséges minõsített 
többséget.
 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.
Gromon István polgármester: Megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Ismertette a titkos 
szavazás alapján elfogadott határozatok szövegét, gratulált és sok sikert kívánt az alpolgármestereknek 
munkájukhoz. 
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 172/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Kimmelné Sziva Máriát társadalmi megbízatású 
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 fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen, 1 nem szavazatával hozta.    
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 173/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Pándi Gábort társadalmi megbízatású 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 fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Felkérte Kimmelné Sziva Máriát és Pándi Gábort, hogy alpolgármesteri 
minõségben a jogszabály szerinti esküt tegyék le. 
 

Elhangzik a jogszabály szerinti eskü.
(Az esküokmányokat aláírták.)

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

6. napirendi pont
Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása 

(Et.: 192/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Kimmelné Sziva Mária ügyrendi hozzászólást kért, így megadta részére a szót. 
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Érintettségét jelezte, egyben bejelentette, hogy saját tiszteletdíja 
valamint költségátalánya megszavazásában nem kíván részt venni, a szavazógépét kikapcsolja. 
 
Pándi Gábor: Érintettségét jelezte, egyben bejelentette, hogy saját tiszteletdíja valamint költségátalánya 
megszavazásában nem kíván részt venni, a szavazógépét kikapcsolja.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elhangzott bejelentéseket követõen tájékoztatta a Képviselõ-testületet, 
hogy az érintettek kizárásáról jelen esetben nem kell dönteniük. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette Kimmelné Sziva Mária (társadalmi megbízatású) alpolgármester 
tiszteletdíjára vonatkozó határozati javaslatot, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben IV. számú 
határozati javaslatot. 
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 174/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kimmelné Sziva Mária társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján bruttó 205.000 forint/hó 
összegben határozza meg.
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen, 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    



 
Gromon István polgármester: Ismertette Pándi Gábor (társadalmi megbízatású) alpolgármester 
tiszteletdíjára vonatkozó határozati javaslatot, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben V. számú 
határozati javaslatot. 
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 175/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pándi Gábor társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján bruttó 205.000 forint/hó 
összegben határozza meg.
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette Kimmelné Sziva Mária (társadalmi megbízatású) alpolgármester 
költségátalányának megállapítására vonatkozó javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben VI. számú 
határozati javaslatot. 
 
 
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 176/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére költségátalány megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kimmelné Sziva Mária társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére tekintettel 41.000 forint/hó 
költségátalányt állapít meg.
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette Pándi Gábor (társadalmi megbízatású) alpolgármester 
költségátalányának megállapítására vonatkozójavaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben VII. számú 
határozati javaslatot. 
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 177/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére költségátalány megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pándi Gábor társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdésére tekintettel 41.000 forint/hó 
költségátalányt állapít meg.
 



Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása 

(Et.: 193/2010.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Ismertette az elõterjesztést. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Módosító javaslatot tett az elõterjesztés szerinti I., II., és III. sz. határozati 
javaslatra vonatkozóan, miszerint a határidõ mindegyik határozat esetében az azonnal helyett a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzat-módosítás hatályba lépése kell hogy legyen. Kérte, hogy Polgármester Úr, mint 
elõterjesztõ a módosítást fogadja be. 
 
Gromon István polgármester: A módosító javaslatot elõterjesztõként befogadta. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna: Kérte, hogy a bizottsági elnökök a tisztség elfogadása esetén igennel szavazzanak a 
saját személyüket illetõen, mivel a döntéshez a minõsített többség szükséges. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot a bizottsági 
elnökök megválasztásáról. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot a fent 
elhangzott módosító javaslattal.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 178/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
bizottsági elnökök megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 22. § (1) bekezdése értelmében
 

–        dr. Kutas Gyulát választja meg az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) elnökének,
–        Kollár-Scheller Erzsébetet választja meg a Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 

elnökének,
–        Preszl Gábort választja meg a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 

(PVKB) elnökének.
 
Határidõ: Az SZMSZ módosítás hatályba lépése                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot a bizottságok 
tagjainak megválasztásáról. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt II. sz. határozati javaslatot a 
módosító javaslattal együtt. 
 



No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 179/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális 
Bizottság valamint a Szociális- és Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében a következõ bizottsági tagokat választja meg:
 
1)        Az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságba tagként: 

–           Schellerné Mikulán Anettát,
–           Fresz Pétert,
–           Müller Mártont.

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

–           Szöllõsi Jánost,
–           Oberle Jánost,
–           Fresz Pétert.

3)         A Szociális- és Egészségügyi Bizottságba tagként:
–           Szöllõsi Jánost,
–           Schellerné Mikulán Anettát,
–           Müller Mártont.

 
Határidõ: Az SZMSZ módosítás hatályba lépése                                 Felelõs: Polgármester

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot a bizottságok nem 
képviselõ tagjainak megválasztásáról. 
 
Kõrösy János: Kérte, hogy mutatkozzanak be a bizottságok leendõ, nem képviselõ tagjai, mivel nem 
mindenkit ismer közülük. 
 
A bizottságok leendõ nem képviselõ-testületi tagjai néhány mondatban bemutatkoztak a Képviselõ-testület 
elõtt. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt III. sz. határozati javaslatot a 
módosító javaslattal együtt. 
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 180/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata 
Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális 
Bizottság valamint a Szociális- és Egészségügyi Bizottság nem képviselõ tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 22. § és 24. §-a értelmében a következõ külsõs tagokat választja meg:
 
1)         Az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságba külsõs tagként: 

–           dr. Ujházy András,
–           Varga Gábor,
–           Kiss István György.

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



–           Braun István,
–           Botzheim Tibor,
–           dr. Lovász Ernõ.

 
3)         A Szociális- és Egészségügyi Bizottságba külsõs tagként:

–           Mátrahegyi Erzsébet,
–           Ruszné Schuck Katalin,
–           Krammer Tibor.

 
Határidõ: Az SZMSZ módosítás hatályba lépése                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen, 1 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Felkérte a bizottságok megválasztott nem képviselõ tagjait, hogy a 
jogszabály szerinti esküt tegyék le. 
 

Elhangzott a bizottságok megválasztott nem képviselõ tagjainak
a jogszabály szerinti esküje. (Az esküokmányokat aláírták.) 

 
Gromon István polgármester: Kõrösy János ügyrendi hozzászólást kért, ezért megadta a szót részére.
 
Kõrösy János: Jelezni kívánta Polgármester Úrnak, hogy második alkalommal fordult elõ, hogy szót kért, s 
Polgármester Úr kérését el nem utasította, hanem kérését egyszerûen figyelmen kívül hagyta, amellyel nem 
ért egyet. 
 
Gromon István polgármester: A kivetítõn mindenki láthatja, hogy ki jelzi hozzászólási szándékát a 
napirendhez. Kõrösy Úr a korábbi napirendi pontok tárgyalása közben egy-egy napirendi ponton belül 
többször is kapott szót, de mivel a válaszokat mindig újabb kérdések követték részérõl, ezért úgy ítélte meg, 
hogy Kõrösy János tevékenysége obstrukciós jellegû, ezért ugyanazon napirenden belül – miután már 
egyszer hozzászólt - még egyszer nem kívánt szót adni. 
 
Ismertette az elõterjesztésben foglalt következõ határozati javaslatot a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 
felülvizsgálatáról.   Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt V. sz. határozati javaslatot.  
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 181/2010. (X. 14.) 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 5/2007. (IV. 04.) rendeletének felülvizsgálatát kezdje meg és a módosított SZMSZ-t 
6 hónapon belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot az Ügyrendi-, 
Oktatási- és Kulturális Bizottság vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységérõl. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben foglalt VI. számú határozati javaslatot. A döntés egyszerû többséget igényel. 
 
No: 20



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 182/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata az 
Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos tevékenységérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (3) bekezdése értelmében az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális 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 fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Ismertette az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot a Képviselõ-
testület gazdasági programjának elõkészítésérõl. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt VII. számú 
határozati javaslatot. A döntés egyszerû többséget igényel. 
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 183/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
Képviselõ-testület gazdasági programjának elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Polgármestert, 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: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

8. napirendi pont
A (nem képviselõ) bizottsági tagok eskütétele 

 
 
A bizottságok megválasztott nem képviselõ tagjainak eskütétele a megválasztásukról szóló határozat 
meghozatalát követõen zajlott le.  
 
 

9. napirendi pont
Adománygyûjtés szervezése az iszapömléssel sújtott 

Kolontár és Devecser települések részére
(Et.: 195/2010.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a kiosztott elõterjesztés 
tartalmát. Elmondta, hogy Szakszon Péter pilisvörösvári polgár telefonon kereste meg azzal, hogy az 
Önkormányzat szervez-e adománygyûjtést az iszapömléssel sújtott Kolontár és Devecser települések részére. 
Szakszon Péter elmondta, hogy szívesen vállalná egy segélygyûjtõ akció megszervezését, amennyiben az 
Önkormányzat ezt támogatja. Egyetértett a javaslattal, és támogatta Szakszon Péter szándékát. Szakszon 
Péter ezek után felvette a kapcsolatot a devecseri Polgármesteri Hivatallal, valamint a kolontári katolikus 
plébániával. A megbeszélés eredményeként tudták meg, hogy Devecser szívesen fogad tartós élelmiszereket, 
Kolontár pedig munkavédelmi felszereléseket (vízlepergetõs munkaruha, védõszemüveg, kesztyû). 
Idõ közben egy másik felajánlás is érkezett Fogarasy Attilánétól, a Német Nemzetiségi Általános iskola 
igazgatójától. Õ jelezte, hogy náluk is jelentkezett egy önkéntes segítõ, Schäffer Viktória, és az iskola 
szintén vállalná a segélygyûjtõ akció megszervezését. 
A megbeszéléseket követõen készült el az elõterjesztés, melynek mellékleteként készített egy 
adománygyûjtésre történõ felhívás-tervezetet is. Röviden ismertette a felhívás tartalmát (a gyûjtött 
természetbeni adományok). Az adománygyûjtésre vonatkozó kezdeményezést az önkormányzat a gyûjtés 
meghirdetésével, az adományok tárolására szolgáló helyiség biztosításával, a pénzadományok fogadására 
szolgáló számlanyitással s a szállításhoz szükséges gépjármû biztosításával támogatni tudja. Javasolta a 
gyûjtési akció elindítását, majd a Képviselõ-testület döntését követõen az adománygyûjtéssel kapcsolatos 
részletek egyeztetését. 
 
Gromon István polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a teremben jelen lévõ dr. Ujházy 
András külsõs bizottsági tag szót kért, s mivel meghívott vendég, ezért tanácskozási jogát megszavazni nem 
kell, megadja neki a szót.
 
dr. Ujházy András: Elmondta, hogy a legfrissebb információk szerint (a kollegája a tegnapi napon járt 
Kolontáron és Devecseren) a természetbeni adományoknál fontosabb a pénzadomány, mivel az újjáépítés, 
illetve az albérletek biztosítása ebben az átmeneti idõszakban komoly anyagi terhet jelent. 
 
Gromon István polgármester: Megkérte Szakszon Pétert, hogy tájékoztassa a Képviselõ-testületet arról, 
hogy az õ információi szerint milyen adományok gyûjtését várják a károsultak. 
 
Szakszon Péter: Elmondta, hogy a kolontári Polgármesteri Hivatalban azt a tájékoztatást kapta, hogy 
természetbeni adomány nagyon sok érkezett a településükre. Ezzel szemben a devecseri Polgármesteri 
Hivatal továbbra is várja a természetbeni adományokat, és kérték, hogy tartós élelmiszerekkel és 
munkavédelmi felszerelésekkel segítsék õket. A védõfelszerelés szükségességét mindkét helyrõl 
megerõsítették, mivel a lúgos iszap néhány óra alatt szétmarja a védõkesztyût, így folyamatos pótlása 
szükséges. 
 
Kõrösy János: Szakszon Péter által elmondottakkal egyetértett és javasolta, hogy az Önkormányzat is 
járuljon hozzá a károsultak megsegítéséhez védõeszközökkel, és egyéb természetbeni adományokkal 
205.000 forint összegben, az Önkormányzat tartalékkeretébõl. Kérte, hogy a Gazdálkodási osztály a forrás 
tekintetében vizsgálja meg, hogy az Önkormányzat tartalékkeretébõl erre van-e fedezet.   
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint az adományok összegyûjtéséhez a volt klubhelyiség helyett (mivel az egy 
mély pince) a Szent István utcai volt óvoda épületét jelöljék ki. 
 
Gromon István polgármester: A gyûjtéshez a legmegfelelõbb helyet megkeresik, és ennek megfelelõen 
készítik el a hirdetményt.  
 
Gromon István polgármester: Kõrösy János javaslatával egyetértett. Javasolta, hogy az Önkormányzat 
350.000 forint összegben járuljon hozzá a károsultak megsegítéséhez. A fedezet forrásaként az 
Önkormányzat általános tartalékkeretét jelölte meg, de a Gazdálkodási osztállyal ezt egyeztetni kell. 
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérte, hogy az elhangzott módosító javaslatok alapján szövegezzék meg a 
végleges határozati javaslatot. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése Kõrösy képviselõ Úrhoz, hogy mivel egy alacsonyabb összegre tett 
javaslatot, ezért kéri-e annak megszavaztatását. 
 
Kõrösy János: Egyetértett Polgármester Úrnak a magasabb összegre tett javaslatával. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot a 
következõ kiegészítéssel: A Képviselõ-testület az Önkormányzat részérõl bruttó 350.000 forint összeget 
biztosít védõfelszerelések megvásárlására és adományozására, és felhatalmazza a polgármestert a 
védõfelszerelések megvásárlására és az adományok károsultakhoz való eljuttatására. A döntés minõsített 
többséget igényel. 

 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 184/2010. (X. 14.) Kt. sz. határozata a 
vörösiszap-ömléssel sújtott Devecser és Kolontár települések részére szervezendõ adománygyûjtésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy adománygyûjtést szervez az 
iszapömléssel sújtott Devecser és Kolontár települések lakosságának megsegítése céljából. A Képviselõ-
testület az adománygyûjtés helyszíneként a Polgármesteri Hivatal melléképületében lévõ volt klubhelyiséget 
biztosítja, és vállalja a gyûjtési akció meghirdetését, valamint a pénzadományok fogadására szolgáló 
alszámla megnyitását.
 
A Képviselõ-testület az Önkormányzat részérõl bruttó 350.000 forint összeget biztosít védõfelszerelések 
megvásárlására és adományozására. 
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az adománygyûjtést hirdesse meg, s a szervezéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg Szakszon Péter pilisvörösvári polgárt, aki a feladatot 
felajánlásként vállalta.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a védõfelszerelések megvásárlására és az adományok 
károsultakhoz való eljuttatására.  
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2025-kor. 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ


