
Ikt. szám: 01-55/24/2019. 

Jegyzőkönyv 

Készült: 2019. október 31. napján 15 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Alakuló ülésén.        

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme      

Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András, Dr. Fetter Gábor, Kimmelné 
Sziva Mária, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid, Mátrahegyi 
Erzsébet, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, Strack Bernadett, Varga Péter  
  
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zol-
tánné műszaki osztályvezető, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezető, Jákli-
né Komor Szilvia oktatási referens, Dandó-Kovács Rita HR referens, Sax László, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a tervezett bizottságok külsős tagjelöltjei, dr. Mirk Mária 
a HVB elnöke, Sárfy Zsuzsa Járási Hivatal-vezető, Teilné Kerekes Márta HVB elnökhelyet-
tes, Palkovics Mária a Vörösvári Újság szerkesztője, Pilis Tv    

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülést a 
Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően hívta össze.     
Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását. 

No.: 1 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (12 fő)   
igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.  

Napirendi pontok:                      Előadó 

A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli 
tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati választá-
sok eredményéről 

Dr. Mirk Mária 
Helyi Választási  
Bizottság elnöke 

A Képviselő-testület tagjainak, majd a polgármes-
ternek az eskütétele, polgármesteri program ismer-
tetése  

Dr. Mirk Mária 
Helyi Választási  
Bizottság elnöke 

Főállású polgármester illetményének és költségté-
rítésének megállapítása (Et.: 174/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 
(Et.:  181/2019.)    

Dr. Fetter Ádám 
polgármester



2019. október 31-i Képviselő-testület alakuló ülésének jegyzőkönyve 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Kérte, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt – 
tekintettel az ünnepi alkalomra – közösen hallgassák meg a Himnuszt.  

A megjelentek közösen meghallgatták a Himnuszt. 

1. napirendi pont 
A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója 

 a 2019. évi önkormányzati választások eredményéről  

Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtéríté-
sének megállapítása (Et.: 175/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
és eskütétele (Et.: 180/2019.)     

Dr. Fetter Ádám 
polgármester

Az Önkormányzat Szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról (Et.: 176/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző

Az Önkormányzat gazdasági programjának előké-
szítése (Et.: 177/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző 

2014-2019 között főállású polgármesteri jogvi-
szonyban lévő Gromon István végkielégítésének 
megállapítása (Et.: 183/2019.)    

Dr. Krupp Zsuzsanna 
 jegyző

2014-2019 között főállású polgármesteri jogvi-
szonyban lévő Gromon István jogviszonymegszű-
nés miatti szabadságmegváltása (Et.: 182/2019.)     

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános és 
projekt Közbeszerzési Bizottsága (Et.: 178/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyző

Pilisvörösvár Város Önkormányzata képviseleté-
ben a társulási tanácsokba történő delegálásokról 
(Et.: 179/2019.)       

Dr. Fetter Ádám 
polgármester 
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Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte dr. Mirk 
Máriát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13-i 
önkormányzati választás eredményét.  

Dr. Mirk Mária, HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket. A választás eredményének 
ismertetése előtt elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság munkája zökkenőmentesnek 
tekinthető, amit pozitívnak értékelt. Tájékoztatásként elmondta, hogy Pilisvörösvár 11.760 
választópolgárból 6.031 személy ment el szavazni, ez 51,28%-os részvételi arányt jelentett.  
Röviden ismertette a választási eredményt, kezdve a polgármester-választással kapcsolatos 
eredményekkel:  
A legtöbb szavazatot (42,84 %-ot) Dr. Fetter Ádám a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület 
(TEVÖ) jelöltje kapta, 2.555 szavazattal nyerte meg a polgármester-választást, melyhez 
ismételten gratulált.  
A második legtöbb szavazatot a VKE képviseletében Gromon István illetve a harmadik 
helyen a FIDESZ-KDNP képviseletében Dr. Manhertz József Dávid kapta.       

Ismertette a megválasztott képviselők névsorát és az őket jelölő szervezetet, valamint az 
egyes képviselők egyéni választókerületét az alábbiak szerint: Cser András, 402 szavazatot 
kapott /TEVŐ jelöltje, 01. sz. egyéni választókerület/, Varga Péter 265 szavazatot kapott /
TEVŐ jelöltje, 02. sz. egyéni választókerület/, Mátrahegyi Erzsébet 416 szavazatot kapott /
TEVŐ jelöltje, 03. sz. egyéni választókerület/, Dr. Fetter Gábor 370 szavazatot kapott /TEVŐ 
jelöltje, 04. sz. egyéni választókerület/, Spanberger Zsolt 249 szavazatot kapott /TEVŐ 
jelöltje, 05. sz. egyéni választókerület/, Strack Bernadett 322 szavazatot kapott /TEVŐ 
jelöltje, 06. sz. egyéni választókerület/, Dr. Lehrer Anita 344 szavazatot kapott /TEVŐ 
jelöltje, 07. sz. egyéni választókerület/, Dr. Lovász Ernő 375 szavazatot kapott /TEVŐ 
jelöltje, 08. sz. egyéni választókerület/. 
A kompenzációs listáról jutott mandátumhoz Kimmelné Sziva Mária /VKE jelöltje/, Pándi 
Gábor /VKE jelöltje/ és Dr. Manhertz József Dávid /FIDESZ-KDNP jelöltje/.  
Továbbá elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a jövőben a változatlan 
összetétel mellett – a képviselők személyében változás nem történt – további egy fővel 
egészült ki a Képviselő-testület létszáma Mirk Szilvia személyében.   
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a zökkenőmentes munkafolyamat nagyban köszönhető a 
Helyi Választási Iroda tagjainak a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a Hivatal 
munkatársainak is, akik a munkájukkal, segítségükkel biztosították számukra a sikeres 
együttműködést. Sok sikert és jó munkát kívánt a megválasztott képviselőknek.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Virágcsokorral köszönte meg dr. Mirk Mária elnök 
asszonynak a lelkiismeretes és felelősségteljes munkáját. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

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

 polgármesteri program ismertetése 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte Dr. Mirk 
Máriát, hogy a megválasztott önkormányzati képviselők jogszabály szerinti esküszövegét 
olvassa fel. Felkérte a képviselőket az eskütételre. 
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Elhangzik a képviselők jogszabály szerinti esküje a következő szöveggel. 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Pilisvörösvár (megye vagy település 
vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

(Az esküokmányokat aláírták.) 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Megkérte Dr. Mirk Máriát, hogy a polgármester jogszabály 
szerinti esküszövegét olvassa fel. 

Elhangzik a polgármester jogszabály szerinti esküje a következők szerint: 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Pilisvörösvár (megye vagy település 
vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

(Az esküokmányt aláírta.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: „A Lehetőség és bizalom programja” címet adta a 
polgármesteri programnak, melyet ismertetett a jelenlévőkkel: 

Mi pilisvörösváriak nagy lehetőség előtt állunk most, hiszen október 13-án az egyértelmű 
többség egyet akart: változást. Ez az egységes akarat teszi erőssé és képessé városunkat arra, 
hogy a változás útjára lépjen.  

Úgy gondolom, ahogy ezt már választási programomban is olvashatták, hogy Pilisvörösvár 
egy rendkívüli adottságokkal megáldott város a Pilis hegy lábánál, ha összehasonlítjuk a kör-
nyező településekkel, akkor viszont látni kell, hogy az elmúlt években rengeteg lehetőség 
mellett mentünk el, ami élhetőbbé tehette volna városunkat. Lendületváltásra lesz szükség az 
új városvezetés részéről. Ki kell mondjuk, több lehetőség van ebben a városban, mint amivel 
eddig éltünk. 

Ezúton is ismét megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden vörösvári 
választónak, hogy elment szavazni és élt alkotmányos jogával! 
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Külön köszönöm az elsöprő bizalmat, amit a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület színeiben 
induló képviselőtársaimmal együtt Önöktől kaptunk, ez a bizalom vezérel majd minket az 5 
éves munkánk során! 
Nem feledkezem meg azokról sem, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a választás 
zökkenőmentesen zajlódjon le Pilisvörösváron. Köszönöm dr. Mirk Máriának a HVB 
elnökének, dr. Krupp Zsuzsanna Jegyző Asszonynak és a választási bizottságok tagjainak és 
az önkormányzat dolgozóinak az áldozatos munkájukat! 
Személy szerint nekem nagyon fontos, hogy megköszönjem Gromon István úr és az előző 
képviselő-testület munkáját. Hiszek abban, hogy ők is a legjobb tudásuk szerint, jószándék 
által vezérelve vezették a várost, azonban október 13-án a választók a változás mellett 
döntöttek.  
A most alakult Képviselő-testületet minden tagját biztosítani kívánom arról, hogy mindenkire 
egyenragú partnerként tekintek, képviselői megbízatásával szerzett jogait mindenkire nézve 
tiszteletben tartom.  
A testület munkáját tekintve, kezdetben a korábbi a gyakorlat szerint működött bizottsági 
struktúrában fogja folytatni, ezzel sem akadályozva, hogy az érdemi munka megkezdődhessen 
a testület részéről. Működésünk során, ha a jelenlegi felállásban ésszerű módosítást tartunk 
indokoltnak, akkor ezen a jövőben változtatni fogunk. 
A munkámat két „félállású” társadalmi megbízatású alpolgármester fogja segíteni, Strack 
Bernadett és Cser András személyében. A gazdasági és műszaki területek irányításában 
számítok szakértelmükre és vezetési tapasztalataikra. 
 A Polgármesteri Hivatal minden dolgozója fontos részét képezi annak, hogy a város 
megfelelően működjön, az ő munkájukra is számítok a jövőben és köszönöm részükről a 
befogadást és azt a sok segítségét, amit az elmúlt 3 hétben kaptam/kaptunk tőlük. Célom, 
hogy támogassam őket munkájukban, hogy megfelelő hivatali környezetet biztosítsak 
számukra. 

Az elkövetkezendő 5 évben a választási programunkban foglalt célokat kívánom 
megvalósítani.  

Fejlesztési elképzeléseink közül kiemelendő: 
- 10-es út problémáinak megoldása, 
- utak, járdák, parkolók építése, karbantartása 
- közintézmények fejlesztése 
- közvilágítási problémák megoldása, közvilágítás fejlesztése 
- közterületek ápolása, tisztántartása és az ehhez szükséges géppark fejlesztése 

Szociális és egészségügyi területen fő feladataink, a sürgősségi ellátás 0-24 órás 
megszervezése és a rászorulók támogatási rendszerének kiépítése.  
Programunk egyik fő üzenete a partnerség és a közösségépítés volt. Partnerség területen 
fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki az ország mindenkori vezetésével, a környező 
településekkel, hivatalokkal, erősítsük a térségi összefogást és felélénkítsük 
partnerkapcsolatainkat. Támogató környezetet alakítsunk ki a lakosság és a vállalkozások 
irányába. Teremtsük meg az ügyfélbarát hivatali ügyintézés feltételeit. 
Közösségépítés területén figyeljünk fel a helyi értékekre, becsüljük meg a helyi egyesületek 
által végzett munkát, adjunk nekik is teret a közösségépítésre. Váljunk regionális események 
színterévé és ehhez biztosítsunk megfelelő közösségi teret. 
Mindez, amit felsoroltam nem valósulhat meg vörösvári lakosok egyetértése nélkül, ezért 
feltétlen számítok minden vörösvári véleményére, visszajelzésére munkánkkal, 
eredményeinkkel kapcsolatban. Tegyünk együtt azért, hogy Vörösvár egy élhető város legyen. 
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Bízom a közösen végzett munka eredményességében, sikerességében és ehhez kérem a 
Tisztelt Képviselő-testület támogatását!  
Megköszönte a figyelmet és bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

3. napirendi pont 
Főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 174/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy jelen esetben az Mötv. hatá-
rozza meg a polgármester(ek) illetményét illetve a költségtérítését.   
A törvény egyösszegben határozza meg a polgármester illetményét, de mivel a főállású pol-
gármester felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja és ennek része az illet-
mény megállapítása is, ezért határozatban kell rendelkezni az illetmény összegéről a Kor-
mányhivatal álláspontja szerint is. A polgármester és a képviselők tiszteletdíja, egyéb juttatása 
közérdekből nyilvános adat, ezért is nyílt ülésen kell tárgyalni a napirendet.                   
   
Dr. Fetter Ádám polgármester: Jelezte, hogy a szavazás során tartózkodni fog. Szavazásra 
tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.  
  
No.: 2 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Fetter Ádám 
főállású polgármester illetményét 2019. október 13-tól a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), valamint a (4) f) pontja értelmében havi, 
bruttó 698.000 forint/hó összegben állapítja meg.   

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „személyi kiadások” során biztosított.  

Határidő: 2019. október 13.     Felelős: jegyző  

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.         

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. hatá-
rozati javaslatot. 

No.: 3 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Fetter Ádám 
főállású polgármesternek az Mötv. 71. § (6) alapján költségtérítésre jogosult, melynek össze-
gét bruttó 104.700 forint/hó összegben állapítja meg. 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „személyi kiadások” során biztosított. 

Határidő: 2019. október 13.     Felelős: jegyző  

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.         

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   

4. napirendi pont 
Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 181/2019.)  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A programjában 
már ismertette, hogy a jövőben is két társadalmi megbízatású alpolgármesterrel szeretne 
dolgozni.  

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy az Mötv. kötelezően előírja, hogy kizárólag a 
polgármester tehet javaslatot az alpolgármesterek személyére, melyről titkos szavazással, 
minősített többséggel szükséges dönteni.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Cser András önkormányzati képviselő, mérnök, műszaki, 
gyakorlatias beállítottságú, nagy helyismerettel rendelkező, aki évek óta figyelemmel kíséri az 
önkormányzat és a Hivatal munkáját. A műszaki feladatokkal, beruházásokkal, 
fejlesztésekkel, városüzemeltetéssel, stb. kapcsolatos ügyekben lesz nagy segítségére.  
Strack Bernadett önkormányzati képviselő, felsőfokú pénzügyi szakember, aki vezetői 
tapasztalatokkal és szintén nagy helyismerettel rendelkezik. Ezért a pénzügyi, gazdálkodási, 
az oktatási-, közművelődési-, szociális-, egészségügyi-, stb. ügyekben lesz szintén nagy a 
segítségére. Továbbá segíti a kapcsolattartást a fenti területeken működő önkormányzati 
intézményekkel és a Hivatal érintett osztályaival, referenseivel.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. 
határozati javaslatot. (Titkos gépi szavazás.)  

No.: 4 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata Cser András társadalmi megbízatású alpolgármesterré választásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a, valamint Pilisvörösvár Város Önkor-
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mányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati ren-
delet 36. § -a szerint Cser Andrást társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár kinevezési okiratait, il-
letve a munkamegosztásra vonatkozó polgármesteri utasítást készítse elő. 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.         

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. 
határozati javaslatot. (Titkos gépi szavazás.)   

No.: 5 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata Strack Bernadett társadalmi megbízatású alpolgármesterré választásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a, valamint Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati ren-
delet 36. § -a szerint Strack Bernadettet társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár kinevezési okiratait, il-
letve a munkamegosztásra vonatkozó polgármesteri utasítást készítse elő.  

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.    

Elhangzott az alpolgármesterek jogszabály szerinti esküje a következők szerint: 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Pilisvörösvár (megye vagy település 
vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

(Az esküokmányt aláírták.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.      

5. napirendi pont 
Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
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(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 175/2019.)  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Javasolja, hogy a 
két társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 314.100 forintban határozzák 
meg. Illetve törvény szerint költségtérítésre is jogosultak, melynek mértéke a tiszteletdíj 15%-
ban meghatározott összeg lehet - 47.115 forint -. 

Strack Bernadett alpolgármester: Jelezte, hogy a tiszteltdíjuk megállapításával kapcsolatos 
szavazás során tartózkodni fognak.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. 
határozati javaslatot.  

No.: 6 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) figyelembe véve a tár-
sadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjat havi bruttó 314.100 forint/hó összegben 
állapítja meg. 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „személyi kiadások” során biztosított. 

Határidő: 2019. október 31.           Felelős: jegyző, polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.    

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. hatá-
rozati javaslatot. 

No.: 7 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a társadalmi megbízatású alpolgármesteri költségtérítéséről 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) figyelembe véve a tár-
sadalmi megbízatású alpolgármesteri költségtérítést havi bruttó 47.115 forint/hó összegben 
állapítja meg. 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „személyi kiadások” során biztosított. 

Határidő: 2019. október 31.     Felelős: jegyző, polgármester 
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A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.   

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.      

6. napirendi pont 
A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása és eskütétele 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 180/2019.)  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Jogszabály szerint 
a polgármester tehet javaslatot a bizottsági tagok személyére. A bizottságok létszámán, 
elnevezésén nem kíván változtatni.        
Jogszabály vagy iránymutatás nincsen arra vonatkozóan, hogy a bizottsági helyeket milyen 
arányban kell elosztani. A bizottsági tagok több mint a felét a Képviselők közül szükséges 
kiválasztani.   

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy a képviselő-testületi anyag kiküldése után 
érkezett módosító javaslat a Bizottságok személyi összetételét adódóan.  

Cser András alpolgármester: Kéri, hogy az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságból 
Mátrahegyi Erzsébet kerüljön át a Pénzügyi Bizottságba Dr. Fetter Gábor helyére. 
Dr. Fetter Gábor pedig az Ügyrendi Bizottságba kerüljön át Mátrahegyi Erzsébet helyére.       

Dr. Fetter Ádám polgármester: Az elhangzott módosításokat előterjesztőként befogadja. 

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kihangsúlyozta, hogy kizárólag a polgármester tehet 
javaslatot a Bizottságok felállítására.  

Pándi Gábor: Felhívta a figyelmet arra, hogy rendszerváltás óta a városban volt egy 
„hagyomány”, hogy a győztes szervezet tagjai előzetes tárgyalás folytattak a bejutott 
szervezet tagjaival a bizottsági tagságok tekintetében. Így azok a szervezetek is lehetőséget 
kaptak, - hogy bizottsági tagságba kerüljenek -, akik a választás során eredményt értek el.    
E tekintetben lenne módosító javaslata, és mind a három Biztosságba szeretnének egy 
személyt delegálni.  

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Abban az esetben lehet szavazni a módosító javaslatról, ha 
polgármester úr támogatja a felvetett indítványt. A törvény egyértelműen kimondja, hogy 
alpolgármesterre és a bizottságokra, azok összetételére kizárólag a polgármester úr tehet 
javaslatot.     
Polgármester úr eldöntheti, hogy egyet ért-e Képviselő úr felvetésével vagy sem.    
Véleménye szerint polgármester úr szándéka a bizottsági tagokat érintően egyértelmű, mivel 
jelen vannak a külsős bizottsági tag jelöltek is, hogy esküt tegyenek.  
Jelen esetben több tagot a Bizottságokba nem lehet megválasztani, mert akkor szükség lenne a 
Szervezeti és működési szabályzat további módosítására is, amelyet a korábbi napirendben 
már hatályosítottak.    
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Dr. Lovász Ernő: Úgy gondolja, hogy Képviselő úr is megkereshette volna polgármester urat 
és időben jelezhette volna a problémát, hogy ne itt az alakuló ülésen érje a jelenlévőket 
váratlanul ez a javaslat. Véleménye szerint az előterjesztésbe foglaltak alapján fogadják el a 
határozati javaslatokat, mivel a külsős bizottsági tag jelöltek is jelen vannak az Alakuló 
ülésen.   

Cser András alpolgármester: A bizottsági tagok összeállítása során figyelembe vették a 
város iránti elkötelezettséget, illetve a szakmai múltat. Ezért kéri, hogy Képviselő úr ennek 
ismeretében támogassa az előterjesztésbe foglaltakat.   

Pándi Gábor: A jelöltek személye ellen nincs kifogása. Kizárólag az eljárás menetét 
nehezményezi. Azt nem gondolná, hogy személyesen kellett volna felkeresnie polgármester 
urat. A továbbiakban is úgy gondolja, hogy ezt a „hagyományt” nem kellett volna 
megszakítani. 
Ezzel kapcsolatos módosító javaslatát visszavonta.   

Strack Bernadett alpolgármester: Elmondta, hogy átnézték az öt évvel ezelőtti ülés anyagát 
és hasonló nehézség merült fel az ülésen. Egy nem nyert szervezet képviselője tett javaslatot a 
Bizottságok összetételére, ahol szintén nem lett kikérve a szervezet véleménye. 
Felolvasta Gromon István polgármester válaszát a jegyzőkönyvből: „..Semmilyen jogszabály 
vagy iránymutatás nincsen arra  vonatkozóan, hogy a bizottsági helyeket milyen arányban 
kell elosztani. Mérlegelte az elmúlt évek tapasztalatait és a jelenlegi Képviselő-testület 
összetételét, és így, a személyeket ismerve tett javaslatot a bizottsági tagokra. Úgy gondolja, 
hogy hatékony munkát az előterjesztésben látható személyi javaslat alapján tudnának 
végezni…”   
A 2014-es alakuló ülésen sem lett elfogadva a módosító javaslat. Semmiképpen nem 
javasolja, hogy Képviselő úr javaslatát támogassák.     

Pándi Gábor: Ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak a bizottságokba delegált képviselői 
tagokról és külön a külsős tagokról. Jelen esetben nem tudja az előterjesztésbe foglalt 
bizottságokat teljes egészében elfogadni.        
  
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Szervezeti és működési szabályzat alapján ügyrendi 
kérdésben a képviselő bármikor szót kérhet. Ügyrendi javaslatnak minősül a képviselő-
testület ülésének vezetésével, az ülés rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot 
érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Amennyiben az 
ülés vezetője megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, a 
képviselőtől megvonja a szót. E tekintetben vitának helye nincs. 
Ha jól értelmezi Képviselő urat azt szeretné, ha egy határozat lenne az elnökök személyéről,  
külön határozatban szerepeljenek a képviselői tagok, illetve külön a külsős bizottsági tagok.   
Mindenképpen úgy gondolja, hogy az eredeti előterjesztésben meghatározott Bizottságokat 
kellene a Képviselő-testületnek támogatnia, mert már így is nagy a kavarodás a befogadott 
módosítások miatt.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslat elfogadásának 
kérdését.    
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No.: 8 
A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot a jelenlévő képviselők (11 fő) 2 igen és 9 nem 
szavazatával elutasította (1 képviselő jelen volt, de nem szavazott).         
    
Dr. Fetter Ádám polgármester: Elmondta, hogy még egy módosító javaslat érkezett a 
Pénzügyi Bizottságot érintően, miszerint Wippelhauser Zoltán helyett Szauter Gyulát 
javasolja a külsős képviselői poszt betöltésére.   
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot az ismertetett 
módosításokkal.  

No.: 9 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a Pénzügyi-, Városfejlesztési – és Környezetvédelmi Bizottság megválasztá-
sáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 58. § (1) értelmében a Pénzügyi-, Városfejlesztési 
– és Környezetvédelmi Bizottság tagjává választja meg:  

- Dr. Lovász Ernő    elnök, önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Varga Péter     önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Mátrahegyi Erzsébet   önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Kimmelné Sziva Mária   önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Szauter Gyula    nem képviselő bizottsági tag 
- Tóth József     nem képviselő bizottsági tag 
- Dr. Dely Steindl Eszter   nem képviselő bizottsági tag 

Határidő: 2019. október 25.     Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. 
határozati javaslatot az ismertetett módosítással.  

No.: 10 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság megválasztásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 58. § (1) értelmében az Ügyrendi-, Oktatási- és 
Kulturális Bizottság tagjává választja meg: 

- Dr. Lehrer Anita   elnök, önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Spanberger Zsolt   önkormányzati képviselő bizottság tag 
- Pándi Gábor    önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Dr. Fetter Gábor  önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Scheller Katalin   nem képviselő bizottsági tag 
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- Sax Ibolya    nem képviselő bizottsági tag           
- Zsámboki Szabolcs      nem képviselő bizottsági tag 

Határidő: 2019. október 25.     Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és 1 nem szava-
zatával hozta. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 

No.: 11 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a Szociális- és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 58. § (1) értelmében a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságot a következő tagjává választja meg: 

- Mátrahegyi Erzsébet    elnök, önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Dr. Fetter Gábor    önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Dr. Manhertz József Dávid  önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Dr. Lehrer Anita   önkormányzati képviselő bizottsági tag 
- Dr. Radnai Zoltán   nem önkormányzati képviselő bizottsági tag  
- Nagy Katalin     nem önkormányzati képviselő bizottsági tag  
- Dr. Mártai István   nem önkormányzati képviselő bizottsági tag                            

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és 1 nem szava-
zatával hozta. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Felkérte a Bizottságok megválasztott nem képviselő tagjait, 
hogy a jogszabály szerinti esküt tegyék le.  

Elhangzott a Bizottságok megválasztott nem képviselő tagjainak jogszabály szerinti esküje a 
következők szerint:  

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Pilisvörösvár (megye vagy település 
vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 (Az esküokmányokat aláírták.) 
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Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.       

7. napirendi pont 
Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 176/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.             

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy a Szervezeti és működési 
Szabályzatot felülvizsgálták és az előterjesztésben megfogalmazott néhány módosítást 
javasolják, melyek közül néhányat ismertetett:  

- a jövőben az előterjesztéseket digitálisan fogják megküldeni az érintettek részére, 
- az előterjesztő, vagy a témában érintett bizottság elnöke a tárgyalt napirend kapcsán 

időkorlátra és a hozzászólás számára tekintet nélkül felszólalhat, 
- a Városgondnoksági Osztály javítása szükséges Városgondnoksági Csoportra. 

A korábban kialakított Bizottságok felépítésén, alpolgármesterek számán nem kíván a Képvi-
selő-testület változtatni. Így csak néhány apróbb módosításra tettek javaslatot.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet elfogadását. 

No: 12  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelete   
a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 
szavazatával megalkotta. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

8. napirendi pont 
Az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 177/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.      
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Strack Bernadett alpolgármester: Elmondta, hogy megkezdték a gazdasági helyzet és az 
adópolitika felülvizsgálatát. A költségvetéshez szükséges egyeztetések is megkezdődtek az 
érintettekkel. Jogszabály szerint a gazdasági program és a fejlesztési terv elfogadását legké-
sőbb az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.           

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 

No.: 13 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a Képviselő-testület gazdasági programjának felülvizsgálatáról, új program 
elfogadásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) alapján 
a ciklusra vonatkozó gazdasági program tervezetét készítse elő és terjessze a Képviselő-testü-
let elé a korábbi gazdasági program felülvizsgálata alapján.    
  
Határidő: 6 hónap     Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

9. napirendi pont 
2014-2019 között főállású polgármesteri jogviszonyban lévő Gromon István 

végkielégítésének megállapítása 
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 183/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.      

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint 
amennyiben a polgármester a tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási 
jogviszonya az Mötv. 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként 
háromhavi illetményének megfelelő juttatás illeti meg.  
A törvény erejénél fogva járó végkielégítés alanyi jogon megilleti az érintettet, tekintettel arra, 
hogy a fentiekben felsorolt valamennyi feltétel együttes fennállása megvalósult. A Magyar 
Államkincstár nyilvántartása alapján került kiszámításra az összeg. 
A polgármester felett a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Jelen esetben a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre. A határozati javaslatban lát-
ható a végkielégítés teljes összege.    

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
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javaslatot. 

No.: 14 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata Gromon István polgármester végkielégítéséről 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gromon István, 
korábbi polgármester számára – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 225/D. (1), valamint  a 225/I. §  (1) – (2) alapján – bruttó 2.094.000 forint végkielégítés 
megfizetését jóváhagyja, melynek teljes költsége a szociális hozzájárulási adóval együtt 
2.460.450 forint.   
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján a kifizetést bonyolítsa. 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat  2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” során 
biztosított. 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző, polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   

10. napirendi pont 
2014-2019 között főállású polgármesteri jogviszonyban lévő Gromon István 

jogviszonymegszűnés miatti szabadságmegváltása  
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 182/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.      

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Kttv. kimondja, hogy a főállású polgármesternek évi 25 
munkanap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, összesen tehát évi 39 nap.  Az 
önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot, és annak ki nem 
adott, arányos megváltásáról illetve pénzben történő kifizetéséről gondoskodni kell.  
Hasonlóan az előző előterjesztéshez itt sincs a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre. 
E tekintetben is a Magyar Államkincstár nyilvántartása alapján került kiszámításra az összeg.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 

No.: 15 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata Gromon István korábbi polgármester szabadságmegváltásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gromon István, 
korábbi polgármester számára – figyelembe véve a Kttv. 107. § (2) a) és b) pontjába foglalta-
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kat –  bruttó 1.636.690 forint kifizetését szabadságmegváltás jogcímen jóváhagyja, valamint 
szociális hozzájárulási adóként további 286.420 forint kifzetését állapítja meg.  

A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján a kifizetést bonyolítsa. 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendele-
te 2. mellékletének „Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó” során biz-
tosított.   

Határidő: 2019. november 22.     Felelős: jegyző, polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 
szavazatával hozta.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

11. napirendi pont 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános és projekt Közbeszerzési Bizottsága 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 178/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.           

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság szavazattal 
nem rendelkező, tanácskozási joggal rendelkező tagjait hatályosítanák. Így tanácskozási 
joggal rendelkező tagjai: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András alpolgármester, Strack 
Bernadett alpolgármester.  
A közbeszerzések tekintetében a végső döntést minden esetben a Képviselő-testület hozza 
meg.    

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 

No.: 16 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló 
Bizottság tagjainak megválasztása 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) és (5) alapján, a 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló 
Bizottság 7 tagú  

rendes, szavazati joggal rendelkező tagjává választja a következőket: 
- Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, elnök,  
- Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, tag, 
- Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, tag, 
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- Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, tag, 
- Metzgerné Klein Krisztina, műszaki ügyintéző, tag, 
- Dr. Fetter Katalin jogi referens, tag, 
- Solti Kinga közbeszerzési referens, tag. 

tanácskozási joggal rendelkező tagjának választja a következőket: 
- Dr. Fetter Ádám polgármester, 
- Cser András alpolgármester, 
- Strack Bernadett alpolgármester, 

2. az Egészséges Budapest Program pályázathoz Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Projekt Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság 9 tagú  

rendes, szavazati joggal rendelkező tagjává választja a következőket: 
- Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, elnök,  
- Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, tag, 
- Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, tag, 
- Metzgerné Klein Krisztina, műszaki ügyintéző, tag, 
- Solti Kinga közbeszerzési referens, tag, 
- Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit a Szakorvosi Rendelő igazgatója, tag, 
- Finta Gábor orvostechnológus, tag, 
- Brezovszki Dénes orvostechnikai szakértő, tag, 
- az ÁEEK delegáltja, tag . 

tanácskozási joggal rendelkező tagjának választja a következőket: 
- Dr. Fetter Ádám polgármester, 
- Cser András alpolgármester, 
- Strack Bernadett alpolgármester, 
- Ráczné Horváth Rózsa a Szakorvosi Rendelő gazdasági igazgatója, 
- Marosiné Pánczél Ildikó a Szakorvosi Rendelő vezető asszisztense, 
- az Egészség Tervező Műhely Kft.-ből közreműködőként bevont személy.   

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.  

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

12. napirendi pont 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata képviseletében 

a társulási tanácsokba történő delegálásokról 
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 179/2019.) 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.         
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Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy az Mötv. a Képviselő-testületek számára biz-
tosítja azt a jogot, hogy a részvételükkel működő önkormányzati társulások társulási tanácsá-
ba tagot delegáljanak.   
A társulási tanácsokba nem kizárólag a polgármester, hanem bármely helyi önkormányzati 
képviselő delegálható.  
A munka hatékony szervezése érdekében továbbra is célszerű a polgármester, Dr. Fetter 
Ádám delegálása az Intézményfenntartó Társulás, valamint a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába. 
Dr. Fetter Ádám polgármester úr akadályoztatása esetén ajánlatos Strack Bernadett alpolgár-
mester asszony, illetve Cser András alpolgármester úr delegálása a társulási tanácsokba. 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. hatá-
rozati javaslatot.  

No.: 17 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
tanácsába történő delegálásokról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) a Pilisvörösvár és Kör-
nyéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába tagként Dr. Fetter Ádám pol-
gármestert delegálja.  

Dr. Fetter Ádám polgármester úr akadályoztatása esetén a Képviselő-testület 
1.) Strack Bernadett alpolgármester asszonyt, illetve 
2.) Cser András alpolgármester urat  
delegálja a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási taná-
csába. 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester   
  
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.     

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. hatá-
rozati javaslatot. 

No.: 18 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2019. (X. 31.) Kt. sz. 
határozata a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási ta-
nácsába történő delegálásokról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 94. § (2) 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába tagként 
Dr. Fetter Ádám polgármestert delegálja.    

Dr. Fetter Ádám polgármester úr akadályoztatása esetén a Képviselő-testület 
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1.) Strack Bernadett alpolgármester asszonyt, illetve 
2.) Cser András alpolgármester urat  
delegálja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába. 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) sza-
vazatával hozta.          

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy a képviselőknek a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a választásuktól számított 30 nap, erről írásban is 
értesítették a képviselő-testület tagjait.  
Viszont november 5-én rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül sor. Azt ülést követően az 
Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság elnöke, illetve tagjai átvehetik a képviselői, illetve 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat.   
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyomtatványt már digitálisan is kiküldték.  
A korábbi képviselői vagyonnyilatkozatok átadásának időpontjáról egy tájékoztató levelet 
fognak küldeni.  
A Képviselők az eskütételt követő három hónapon belül kötelesek részt venni a 
Kormányhivatal által szervezett képzésen.   
A Képviselőknek a megválasztástól számított harminc napon belül kötelező bejelentkezniük 
egy köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA). 
Az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe kell venni, és amennyiben felmerül az 
összeférhetetlenség ténye, úgy azt jelezze és szükséges annak a megszüntetése.       

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a 
jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1623-kor.       
    

  
K.m.f. 

 Dr. Fetter Ádám Dr. Krupp Zsuzsanna  
                         polgármester                                                         jegyző
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