
Ikt. szám: 01-55/22/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2014. október 22. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
Alakuló ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Fresz Péter, Kimmelné Sziva Mária, Kollár-Scheller Erzsébet, 
Kozek Gábor, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, 
Selymesi Erzsébet  
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási 
referens, Dandó-Kovács Rita HR referens, Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a 
tervezett bizottságok külsõs tagjelöltjei, dr. Mirk Mária a HVB elnöke, a pilisvörösvári civil szervezetek 
vezetõi, intézményvezetõk, Kálmán Kinga fõépítész, Palkovics Mária a Vörösvári Újság szerkesztõje, 
Sólyom Ágnes - Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: 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. 
 
Kiss István György: A Szervezeti és mûködési szabályzat 34.§ (4) szerint „A polgármester illetményét a 
képviselõ-testület a jogszabály keretei között határozza meg az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság 
javaslata alapján.” Javasolja megfontolni, hogy a polgármester tiszteletdíjával kapcsolatos napirendi pontot 
az Ügyrendi-, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalja meg elõször. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A módosult Mötv. kizárólag egy (fix) összegben határozza meg a 
polgármester illetményét. Véleménye szerint a Képviselõ-testület a jogszabályi elõírásoknak eleget tud tenni 
az Ügyrendi Bizottság javaslata nélkül is, mivel az a bizottság még nem alakult meg, illetve mivel a 
magasabb szintû jogszabály azt írja elõ, hogy a polgármester illetményét egyösszegben a Képviselõ-testület 
határozza meg.  
 
Kiss István György: Ebben az esetben a Szervezeti és Mûködési szabályzat erre vonatkozó részét nem tartja 
logikailag helyénvalónak.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az Ügyrendi Bizottság jelen pillanatban még nem alakult meg. A Mötv. a 
helyi rendelethez képest magasabb szintû jogszabály, ezért ennek megfelelõen szükséges eljárnia a 
Képviselõ-testületnek. A Képviselõ-testületnek az alakuló ülésen el kell fogadnia a polgármester illetményét 
is.
 
Kiss István György: További módosító javaslata az elhangzottak alapján nincsen.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását.
 
Technikai okok (a szavazógép mûködésképtelensége) miatt a szavazás érvénytelenítésre került, majd a 
Képviselõ-testület tagjai kézfeltartással szavaztak.
 
 
No.: 1



A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ)   igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                         Elõadó
 

1.)      A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli 
tájékoztatója a 2014. évi önkormányzati választások 
eredményérõl
 

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.: 180/2014.)  
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

4.)      Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele (Et.: 
182/2014.)  
(Titkos szavazás.)
 

Gromon István
polgármester

 

5.)      Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása (Et.: 183/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

6.)      A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása (Et.: 
186/2014. ) „A nem önkormányzati képviselõ bizottsági 
tagok eskütétele”
 

Gromon István
polgármester

 

7.)      A helyi önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok 
tiszteletdíjának megállapítása (Et.: 184/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

 
8.)      Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról 

szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 187/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

9.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviseletében a 
társulási tanácsokba történõ delegálásokról (Et.: 
185/2014.) 

Gromon István
polgármester

 
     

10.)
           
 

Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, 
és egyéb képviselõi kötelezettségekrõl   
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

 
Gromon István polgármester: Kérte, hogy a napirendi pontok megtárgyalása elõtt – tekintettel az ünnepi 
alkalomra – közösen énekeljék el a Himnuszt. 
 

A megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt.
 
 
 
 

1. napirendi pont



A Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója a 2014. évi önkormányzati választások 
eredményérõl

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte dr. Mirk Máriát, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményét. 
 
dr. Mirk Mária, HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket. A választás eredményének ismertetése elõtt 
elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság munkája zökkenõmentesnek tekinthetõ, amit pozitívnak 
értékelt. Tájékoztatásként elmondta, hogy Pilisvörösvár 11.384 választópolgárából 4.860 személy ment el 
szavazni, ez 42,7%-os részvételi arányt jelentett. 
Röviden ismertette a választási eredményt, kezdve a polgármester-választással kapcsolatos eredményekkel:
A legtöbb szavazatot (53,09 %-ot) Gromon István, a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltje kapta, 2.528 
szavazattal nyerte meg a polgármester-választást, melyhez ismételten gratulált.
A második legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP képviseletében Fresz Péter 1.592 (33,43 %), a harmadikat 
független jelöltként Scheller Katalin 409 (8,59 %), a negyediket a JOBBIK képviseletében Kiss István 
György 233 (4,89 %) kapta.
Ismertette a megválasztott képviselõk névsorát és az õket jelölõ szervezetet, valamint az egyes képviselõk 
egyéni választókerületét az alábbiak szerint: Kollár-Scheller Erzsébet /VKE jelöltje, 01. sz. egyéni 
választókerület/, Fresz Péter /FIDESZ-KDNP jelöltje, 02. sz. egyéni választókerület/, Kozek Gábor /VKE 
jelöltje, 03. sz. egyéni választókerület/, Pándi Gábor /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 Kiss István György /JOBBIK jelöltje/, Kõrössy János /FIDESZ-
KDNP jelöltje/ és Selymesi Erzsébet /FIDESZ-KDNP jelöltje/. 
Továbbá elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a jövõben változatlan összetételben folytatja a 
munkáját, a képviselõk személyében változás nem történt. A névjegyzékben szereplõ 720 német nemzetiségi 
választópolgár közül 426-an adták le szavazatukat (ez 59 %-os részvételt jelentett).  Ismertette a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjait: Sax László, Sax Ibolya, Szabóné Bogár Erika, Feldhoffer János. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését a múlt pénteken tartotta. 
Pilisvörösváron megalakulhat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. 52 regisztrált roma nemzetiségû 
választópolgár közül 29-en adták le szavazatukat (ez 55,7%-ot jelentett).  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
a tegnapi nap folyamán tartotta alakuló ülését. 
Kitért a Pest megyei közgyûlés választásának eredményére is. A közgyûlés 43 tagból áll, az összetétel a 
következõ: 23 mandátum: FIDESZ-KDNP, 8 mandátum: JOBBIK, 5 mandátum: MSZP, 4 mandátum: DK, 3 
mandátum: LMP.  
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a zökkenõmentes munkafolyamat nagyban köszönhetõ a 
Helyi Választási Iroda tagjainak és a Helyi Választási Bizottság tagjainak is, akik a munkájukkal, 
segítségükkel biztosították számára a sikeres együttmûködést. Sok sikert és jó munkát kívánt a megválasztott 
képviselõknek. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte dr. Mirk Mária elnöknek lelkiismeretes és felelõsségteljes 
munkáját. Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

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

ismertetése
 
 



Gromon István polgármester: 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 a következõ szöveggel.
 

„Én, (eskütevõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 
tisztségembõl eredõ feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlõdésének elõmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

 
(Az esküokmányokat aláírták.)

 
 
Gromon István polgármester: Megkérte dr. Mirk Máriát, hogy a polgármester jogszabály szerinti 
esküszövegét olvassa fel.
 
 

Elhangzik a polgármester jogszabály szerinti esküje a következõk szerint:
 

„Én, (eskütevõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 
tisztségembõl eredõ feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlõdésének elõmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

 
(Az esküokmányt aláírta.)

 
 
Gromon István polgármester: Köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy éltek alkotmányos 
jogukkal, és részt vettek a választáson. Továbbá megragadta az alkalmat, hogy megköszönje a bizalmat 
annak a 2.528 pilisvörösvári választópolgárnak, aki szavazatával támogatta újraválasztását. Megtisztelõ 
számára, hogy a harmadik ciklusában folytathatja polgármesteri munkáját.  
Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a választás lebonyolításában részt vettek, ahhoz valamilyen 
módon hozzájárultak. Külön köszönetet mondott a Helyi Választási Iroda tagjainak és a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak. Köszönetet mondott dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ asszonynak a kiemelkedõ munkájáért, 
aki a Helyi Választási Iroda vezetõjeként a választást koordinálta, amely munkát szakmailag magas 
színvonalon elvégzett.
Az ismételt bizalom arra ösztönzi, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt nyolc évben, a következõ öt évben is 
mindent, ami erejébõl és tudásából telik, megtegyen a városért. 
Külön köszöni a támogatást azoknak a választóknak, akik a Vörösvárért Közéleti Egyesület általa ajánlott 
választókerületi jelöltjeit támogatták, aminek eredményeként a Vörösvárért Közéleti Egyesületnek a most 
magalakuló új képviselõ-testületben is biztos, kétharmados többsége van. Ez a többség tette lehetõvé az 
elmúlt négy év során az egységes és hatékony munkát, s ez lesz a garanciája a következõ évek hasonló 
színvonalú és szellemû munkájának is.



Az új megválasztott Képviselõ-testület munkájával kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy a 
jelölõszervezetek által delegált és mandátumot szerzett minden képviselõtársát biztosítani kívánja arról, 
hogy a Képviselõ-testület minden tagját egyenrangú és egyenlõ jogú partnerének tekinti, képviselõi jogait 
mindenkinek egyformán tiszteletben tartja. Ugyanakkor kéri, és el is várja, hogy mindenki a vállalt 
feladatához és a most letett esküjéhez méltó felelõsséggel végezze munkáját, konstruktív szellemben, a 
vörösvári polgárok feltétlen szolgálatában.
A Képviselõ-testület munkáját a már kialakult és bevált gyakorlat szerint, jelentõsebb változtatások nélkül 
kívánja irányítani a következõ években is.
Továbbra is két „félállású” társadalmi megbízatású alpolgármesterrel szeretne dolgozni. Az egy 
alpolgármesternek járó tiszteletdíjat megfelezné a két alpolgármester között. 
A bizottságok számán, elnevezésén és létszámán nem változtatna, mert az elõzõ ciklus elején bevezetett 
bizottsági struktúra véleménye szerint bevált, így biztosított a hatékony, szakszerû és gördülékeny döntés-
elõkészítõ munka. A rendes testületi üléseket továbbra is a hónap utolsó csütörtökére tervezné, a rendkívüli 
üléseket pedig szükség szerint.
A Polgármesteri Hivatalban mindenkinek a munkájára és szakértelmére továbbra is számít. A következõ 
években is mindent meg kíván tenni azért, hogy a Hivatal dolgozói a munkájukat jó munkahelyi 
környezetben, megfelelõ tárgyieszköz-ellátottsággal, jó hangulatban, eredményesen végezhessék, a város 
lakóinak javára.
Az önkormányzat gazdálkodásában elsõdleges szempontnak tartja a korábbi ciklusokban megteremtett és 
megerõsített pénzügyi egyensúly fenntartását. Álláspontja változatlanul az átgondolt, tervszerû, lépésrõl 
lépésre haladó városfejlesztés.
Amennyiben az állami feladatfinanszírozás rendszere és mértéke a jelenlegihez hasonló marad, akkor a 
következõ években megítélése szerint nem lesz szükség sem adóemelésre, sem más bevételnövelõ 
intézkedésre. A jelenlegi bevételekbõl megfelelõ színvonalon tud mûködni a város, és minden évben 
számottevõ összeget tudnak fejlesztésekre is fordítani. 
Fejlesztési céljai: Mindenképpen folytatni szeretné a Fõ utca-felújítást a Bányatelep irányába. Szilárd 
burkolatú utak építését tervezi, s folytatni szeretné a kiemelt gyalogosforgalmú helyeken a járdaépítéseket is. 
Az intézményfejlesztési programban a tetõfelújításokat látja elsõdleges szempontnak, továbbá egy új óvodai 
csoportszoba kialakítását, valamint a Szent István utcai bölcsõde létrehozását. Kiemelt fontosságú a város 
csapadékvíz-elvezetési problémájának enyhítése. 
A fejlesztések mellett tovább szeretné folytatni a közösség építését, a város polgárai közötti összetartás 
erõsítését – a kultúra, a mûvészetek, a sport, a civil szervezetek és nemzetiségek támogatása valamint 
hagyományaik ápolása révén. Ennek a közösségépítési programnak lesz reményei szerint a jelképes 
összefoglalása a Betelepülési emlékmû felállítása.
Mindezeket a célokat továbbra is a már ismert elvei szerint: a törvényesség, a nyilvánosság, a közérdek 
elsõdlegessége, a lokálpatrióta szemlélet, az átgondolt, tervszerû, lépésrõl lépésre haladó városfejlesztés 
szellemében kívánja szolgálni és elérni.
Kéri a Képviselõ-testület tagjait, a Hivatal dolgozóit, az állami és önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetõit és dolgozóit, a civil szervezetek vezetõit és tagjait, a sajtó munkatársait és minden pilisvörösvári 
polgárt, hogy a következõ öt évben is segítsék munkáját, mellyel a város javát kívánja szolgálni, b
ízva abban, hogy közös munka a következõ években is eredményes és sikeres lesz. Megköszönte a figyelmet 
és bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

3. napirendi pont
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 180/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy október 12-tõl hatályba léptek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) még nem hatályos szakaszai és hatályát vesztette az Mötv. A 
törvény egy (fix) összegben határozza meg a polgármester illetményét, de mivel a fõállású polgármester 
felett a munkáltatói jogkört a Képviselõ-testület gyakorolja és ennek része az illetmény megállapítása is, 
ezért határozatban kell rendelkezni az illetmény összegérõl a Kormányhivatal álláspontja szerint is. A 



polgármester és a képviselõk tiszteletdíja, egyéb juttatása közérdekbõl nyilvános adat, ezért nyílt ülésen kell 
tárgyalni a napirendet.                  
  
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. 
(A képviselõk kézfeltartással szavaztak)
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 140/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
polgármester illetményének megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású 
polgármester illetményét 2014. október 12-tõl a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014. évi 
törvény 71.§ (2) bekezdése valamint a (4) bekezdés d) pontja értelmében bruttó 523.500 forint/hó összegben 
állapítja meg.
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének személyi 
kiadása.
 
Hatálya: 2014. október 12.                                                               Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 
(A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 141/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
polgármester költségtérítésének megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István fõállású 
polgármesternek az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján költségtérítést határoz meg, melynek összege bruttó 
78.525 forint/hó.
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének személyi 
kiadása.
 
Hatálya: 2014. október 12.                                                               Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

4. napirendi pont
Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele (Et.: 182/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A polgármesteri programjában 
már felvázolta, hogy a jövõben is két társadalmi megbízatású alpolgármesterrel szeretne dolgozni. Elmondta, 
hogy a 2010-es ciklusig a városnak Szakszon József személyében – lemondásáig – egy fõállású 
alpolgármestere volt. Az elõzõ ciklus elején a javaslatára úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy egy fõállású 
alpolgármester helyett két társadalmi megbízatású alpolgármestert alkalmazzanak, s a korábbi fõállású 
alpolgármester tiszteletdíját megfelezték a két alpolgármester között. Ugyanezt a megoldást javasolja most 
is,  így továbbra is meglenne a két segítõje úgy, hogy az önkormányzatot semmilyen pénzügyi hátrány nem 
érné. 
Az alpolgármesterek személyére tett javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy Kimmelné Sziva Mária és 
Pándi Gábor – már az elõzõ ciklusban is – jelentõs segítséggel járult hozzá a munkájához, ezért javaslatot 
tesz az újraválasztásukra. Kimmelné Sziva Mária mûszaki és pedagógusi végzettségénél fogva kiválóan 
alkalmas az összes önkormányzati intézménnyel való kapcsolattartásra, a Hivatal adminisztrációs ügyeiben 



is jelentõs segítséget tud nyújtani.
Továbbra is Pándi Gábor segítené a beruházásokkal, a városüzemeltetéssel és a városfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásában, melyre Pándi Gábor hosszú önkormányzati tapasztalata és egyedülálló 
városi helyismerete miatt kiválóan alkalmas. Mindenképpen úgy gondolja az elõzõ évek tapasztalatai 
alapján, hogy ez a munkamegosztás nagyon jól bevált. Elmondta, hogy a fenti feladatok ellátásán túl számos 
rendezvényen helyettesítették az alpolgármesterek, melyet szintén kiválóan elláttak. Mindezek miatt 
szeretné, ha a következõ öt évben is ez a két alpolgármester támogatná a munkájában.    
 
Kõrössy János: Véleménye szerint túlzás a két alpolgármester státuszának a fenntartása. A korábbi 
ciklusban is mértéktelennek tartotta. A Járási Hivatalok megalakulása után csökkent a feladatmennyiség az 
önkormányzatnál, illetve a Hivatalban. A Hivatalban dolgozó személyek száma is csökkent, viszont a 
vezetés létszámában nem történt változás. Nem tartja szükségesnek, hogy az önkormányzat tekintetében két 
alpolgármester lássa el a feladatokat. Ezt a szervezeti felépítést pazarlónak tartja. Javasolja, hogy egy 
alpolgármester legyen. 
 
Gromon István polgármester: A Járási Hivatalok megalakulásával az önkormányzati/polgármesteri munka 
nem csökkent. Kizárólag a hatósági ügyek egy része került át a Járási Hivatalhoz, ami az elvégzendõ 
közigazgatási feladatok mennyiségét érintette, nem az önkormányzati feladatokét. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az alpolgármesterek választása urnás, titkos szavazással történik, 
melyhez szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének dr. Kutas 
Gyulát, tagoknak Schellerné Mikulán Anettát és Selymesi Erzsébetet javasolta megválasztani. Felkérte 
Schellerné Mikulán Anettát és Selymesi Erzsébetet, hogy nyilatkozzanak arról, hogy elvállalják-e a 
feladatot. 
 
Az érintett személyek vállalták, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tajgai lesznek.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt I. sz. határozati javaslatot, 
mely a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról szól. (A képviselõk 
kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 142/2014. (X. 22.) 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 önkormányzati képviselõket választja 
meg:
 

1.)    dr. Kutas Gyula elnök
2.)    Schellerné Mikulán Anetta tag
3.)    Selymesi Erzsébet tag

 
Hatály: alpolgármesterek megválasztása                                          Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy az Mötv. 74.§ (1) bekezdése alapján a 
polgármester több alpolgármestert is választhat. Kõrössy János javaslatát módosító indítványként azért nem 
lehet kezelni, mivel az alpolgármester(ek) személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot. 
 
 

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 Kimmelné Sziva Mária 
10 igen és 2 nem szavazatot, Pándi Gábor 10 igen és 2 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. Gratulált és sok 
sikert kívánt az alpolgármestereknek a munkájukhoz. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 143/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata 
Kimmelné Sziva Mária társadalmi megbízatású alpolgármesterré választásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a, valamint Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és mûködési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 36.§ -a szerint Kimmelné Sziva Máriát 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a MÁK kinevezési okiratait, illetve a munkamegosztásra 
vonatkozó polgármesteri utasítást készítse elõ.
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 144/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata 
Pándi Gábor társadalmi megbízatású alpolgármesterré választásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a, valamint Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és mûködési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 36.§ -a szerint Pándi Gábort társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a MÁK kinevezési okiratait, illetve a munkamegosztásra 
vonatkozó polgármesteri utasítást készítse elõ. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta. 
 

Elhangzott az alpolgármesterek jogszabály szerinti esküje.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

5. napirendi pont
Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 183/2014.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy az Mötv. 80. § (3) 
bekezdése alapján az alpolgármester költségtérítésre is jogosult, amelynek mértéke a tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összeg lehet. Ennek alapján az alpolgármesterek költségtérítésének összege 27.480 – 
35.340 forint lehet. A korábbi ciklusban az alpolgármesterek költségtérítésének összege bruttó 36.900 forint 
volt.
Javasolja, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíját 4,7 %-os arányban, azaz az eddigi 205.000 forintról 
214.635 forintra emeljék meg, az alpolgármesteri költségtérítés összege pedig ennek 15%-a, tehát 32.195 
forint legyen (tehát csökken). Így összességében a havi juttatásuk körülbelül szinten marad. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. (A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 145/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2014. évi törvény 80.§ (2) bekezdését figyelembe véve a társadalmi megbízatású 
alpolgármesteri tiszteletdíjat havi bruttó 214.635 forint/hó összegben állapítja meg.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének személyi 
kiadása
 
Hatálya: 2014. október 22.                                                               Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 
(A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 146/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján költségtérítést állapít meg, melynek összege a 
megállapított alpolgármesteri tiszteletdíj 15 %-a, azaz bruttó 32.195 forint.
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének személyi 
kiadása
 
Hatálya: 2014. október 22.                                                               Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

6. napirendi pont
A Képviselõ-testület bizottságainak megválasztása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 186/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Újra elmondta, hogy a bizottságok 
létszámán, elnevezésén nem kíván változtatni. Jogszabály szerint a polgármester tehet javaslatot a bizottsági 
tagok személyére.    



 
Kõrössy János: Polgármester úr programjával szemben itt teljesen mást tapasztalnak. Nem a képviselõk 
arányában kerültek elosztásra a bizottságokban a helyek. Úgy gondolja, hogy a FIDESZ legalább öt 
bizottsági helyre lett volna jogosult. Véleménye szerint a teljesítmény és a minõség számít, viszont a 
bizottságok összeállításánál ezeket a szempontokat polgármester úr nem vette figyelembe. Az egyik 
FIDESZ-es képviselõ kiemelkedõ a szociális és egészségügy területén, viszont ezzel szemben a Szociális 
Bizottságba Fresz Péter villamosmérnök került.     
Úgy gondolja, hogy polgármester úr kikérhette volna a FIDESZ véleményét is, amikor a bizottságok 
összetételét tervezte. Mindenképpen úgy gondolja a bizottságok létszámát tekintve, hogy elegendõ lenne az 
öt fõ, így hatékonyabb munkát lehetne végezni a bizottságban, kevesebb ráfordítással.  
 
Gromon István polgármester: Semmilyen jogszabály vagy iránymutatás nincsen arra  vonatkozóan, hogy a 
bizottsági helyeket milyen arányban kell elosztani. Mérlegelte az elmúlt évek tapasztalatait és a jelenlegi 
Képviselõ-testület összetételét, és így, a személyeket ismerve tett javaslatot a bizottsági tagokra. Úgy 
gondolja, hogy hatékony munkát az elõterjesztésben látható személyi javaslat alapján tudnának végezni.  
Kitért a Szociális Bizottságra, miszerint nem javasolta és nem tartaná szerencsés megoldásnak, hogy a 
Napos Oldal Szociális Központ vezetõje a szociális bizottság tajga legyen, mivel a bizottság minden évben 
tárgyalja például az intézmény éves beszámolóját, és így a vezetõ a saját beszámolóját kellene, hogy 
kiértékelje, elfogadja. Ugyanez lenne a helyzet, amikor például az intézmény költségvetését vagy 
zárszámadását tárgyalnák.     
Ami a bizottsági tagok számát illeti: a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több 
mint a felét az önkormányzati képviselõk közül kell kiválasztani. Ha a bizottságok öt fõbõl állnának, akkor 
három képviselõbõl és két külsõs tagból állna egy  bizottság. Úgy gondolja, hogy a bizottságok munkájának 
értelmét sok esetben éppen a külsõs tagok adják, hiszen õk azok, akik a testületi vitához képest plusz 
tapasztalattal és gondolattal hozzájárulnak az eredményes munkához. Ezért nem tartja célszerûnek, hogy a 
bizottságok létszámát csökkentsék. A külsõs bizottsági tagok ülésenként bruttó 7e forint tiszteletdíjat 
kapnak, így nem gondolja, hogy a város költségvetését érdemben befolyásolná a külsõs bizottsági tagokra 
fordított összeg.  
Ami a személyi összetételt illeti: a képviselõ-testületbe és a bizottságokba a képviselõket és a tagokat nem 
feltétlenül a szakirányú végzettségük után választják, delegálják, hanem olyan személyeket delegálnak egy-
egy testületbe, akik rátermettek, átlátják az adott szakterület problémáját, felelõsségteljesen vállalják a rájuk 
mért feladatot, kikérik adott esetben egy szakértõ véleményét, az üléseken rendszeresen részt vesznek, stb..   
  
Selymesi Erzsébet: Köszöni Kõrössy képviselõtársának, hogy felvetette ezt a kérdést, de szeretné 
elmondani, hogy egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, miszerint a Szociális Bizottságban a 
jelenlétét nem tartaná szükségesnek a felvázolt szempontok alapján.    
Az Ügyrendi Bizottságban való tagsága a tudásának és képességének teljes mértékben megfelelõ. Az 
intézmény és a szociális részek érdekeit igyekszik más területen érvényesíteni. 
Elmondta, hogy a FIDESZ-es képviselõk arányát a bizottságokban szintén kevésnek találja. Kérdése, hogy 
van-e arra lehetõség, hogy ezt az ügyet felülvizsgálják, adott esetben módosítsanak a bizottságok 
felépítésén?    
  
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület létszáma tizenkét fõ. A Vörösvárért Közéleti 
Egyesületnek a nyolc körzetbõl hét körzetet sikerült megnyernie, valamint a polgármester-választást is. Ez 
összesen nyolc mandátumot jelent. Úgy gondolja, hogy a választási eredmények alapján az arányok 
elfogadhatóak. A FIFESZ-KDNP egy egyéni és két listás mandátumot szerzett. Közülük Fresz Péter 
Képviselõ úr két bizottságban, Selymesi Erzsébet pedig egy bizottságban tag. Kõrössy János képviselõ úr 
elmúlt nyolcéves munkája viszont elõrevetíti azt, hogy a bizottságok munkáját folyamatosan akadályozná, 
hátráltatná, ellehetetlenítené az üléseket a munkastílusával, ezért nem jelölte õt egyik bizottságba sem. 
Szeretné, ha a bizottságokban szakszerû, konstruktív munka folyhatna ezzel segítve a Képviselõ-testület 
döntéseit. A képviselõ az üléseken élhet a törvényadta jogaival, elmondhatja véleményét, javaslatát, és 
szavazatával támogathat vagy elutasíthat javaslatokat.      
 



Kõrössy János: Nem azt nehezményezte, hogy személy szerint miért nem tagja valamelyik bizottságnak, 
hanem az arányokról volt szó. Úgy gondolja, hogy Selymesi Erzsébet képviselõ asszony is lehetne két 
bizottságnak is a tagja. Nagyon szomorúnak tartja, hogy nem a teljesítmény és a minõség a mérvadó.   
 
Kiss István György: Szintén javasolja, hogy a bizottságok öt fõbõl álljanak. Továbbá a tegnapi nap 
folyamán már jelezte polgármester úr felé, hogy tanulmányai, szakmai tapasztalata alapján korábban a 
Pénzügyi Bizottság, illetve az Ügyrendi Bizottság tagjaként tevékenykedett. Ezeken a területeken lenne a 
jövõben is eredményes/sikeres, nem a Szociális Bizottságban, amit kevésbé ismer. Ennek ismeretében nem 
tudja elvállalni a Szociális Bizottságban való tagságot. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Amennyiben a bizottságok struktúráján, létszámukon változtatni kívánnak, 
úgy elõbb az SZMSZ-t kell módosítaniuk, majd a rendeletmódosítást ki kell hirdetniük és a tagok 
megválasztására, a bizottság megalakulására csak egy késõbbi ülésen kerülhetne sor. Az Mötv. szerint a 
polgármester hatásköre, hogy a bizottságok szerkezetére, tagjaira javaslatot tegyen.
 
Gromon István polgármester: A tegnapi nap folyamán egyeztetett Kiss István György képviselõ úrral a 
felvetett kérdésben. Elmondta, hogy azért gondolt arra, hogy képviselõ úr tagja legyen a Szociális 
Bizottságnak, mert az elõzõ ciklusban számos ügy tekintetében kifejezte szociális érzékenységét, pl. a 
kommunális adó eltörlése, illetve az adórendelet módosítás tekintetében. Ezért gondolt arra, hogy képviselõ 
úr segíteni tudja a szociális bizottság munkáját. 
 
Kiss István György: Úgy gondolja, hogy a kommunális adó témája legalább annyira pénzügyi kérdés, mint 
amennyire szociális. Továbbra is fenntartja azt az álláspontját, miszerint nem kíván a Szociális Bizottság 
tagja lenni. 
 
Gromon István polgármester: Idõközben egyeztetett dr. Kutas Gyula képviselõ úrral, aki vállalta, hogy 
tagja lesz a Szociális Bizottságnak. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslatot. (A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 147/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
bizottsági elnökök megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 57. §-a 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.
 
Hatály: 2014. október 22.                                                                 Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, hogy a bizottság tagjai a tisztség elfogadása esetén igennel 
szavazzanak a saját személyüket illetõen, mivel ezzel elfogadják a tagságot. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot a 
Szociális Bizottságban történt módosítással. (Kiss István György helyett dr. Kutas Gyula.) (A képviselõk 
kézfeltartással szavaztak).
 
 



 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 148/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális 
Bizottság és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság önkormányzati képviselõ tagjainak 
megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 57. §-a értelmében a következõ önkormányzati képviselõ bizottsági tagokat 
választja meg: 
 
1)        Az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságba: 

–           Kollár-Scheller Erzsébetet,
–           Schellerné Mikulán Anettát, 
–           Selymesi Erzsébetet.

 

2)        A Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságba:
–           Fresz Pétert,
–           Kozek Gábort,
–           Schellerné Mikulán Anettát.

 

3)         A Szociális- és Egészségügyi Bizottságba:  
–           Fresz Pétert,
–           Kozek Gábort,
–           dr. Kutas Gyulát.  

 

Hatály: 2014. október 22.                                                                 Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot. 
(A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 149/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális 
Bizottság és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság nem képviselõ tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 57. §-a értelmében következõ nem önkormányzati képviselõ bizottsági tagokat 
választja meg: 
 
1)         Az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságba: 

–           Bácsatyai Istvánt, 
–           Károssy Jenõt,
–           Siklósi Krisztiánt. 

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

–           Botzheim Tibort,
–           dr. Lovász Ernõt,
–           Tasnádi Ágnest.

 
3)         A Szociális- és Egészségügyi Bizottságba:



–           Braun Mártonnét,
–           Gáspár Nikolettet,
–           Ruszné Schuck Katalint.

 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 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: Jegyzõ asszony jelezte, hogy a IV. határozatról nem kell szavazni. Így 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslatot. (A képviselõk kézfeltartással 
szavaztak).
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 150/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
Képviselõ-testület gazdasági programjának felülvizsgálatáról, új program elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 116. § (5) bekezdése alapján a ciklusra 
vonatkozó gazdasági programtervezetét készítse elõ, és terjessze a Képviselõ-testület elé a korábbi gazdasági 
program felülvizsgálata alapján. 
 
Határidõ: 6 hónap                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

7. napirendi pont
A helyi önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 184/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Képviselõ-
testület 2012 elején a költségvetési rendeletében a képviselõk és bizottsági tagok addigi tiszteletdíját 10 %-
kal csökkentette.  Ismertette a tiszteletdíjak jelenlegi összegét:
Az önkormányzati képviselõ havonta bruttó 46.400 forint tiszteletdíjra jogosult. Az önkormányzati 
képviselõ tanácsnok és a bizottság elnökének tiszteletdíja havonta: bruttó 76.300 forint. Két vagy több 
bizottsági tagság esetén (elnök és tanácsnok kivételével) a képviselõ tiszteletdíja havonta: bruttó 60.000 
forint. A bizottság nem képviselõ tagjának tiszteletdíja bizottsági ülésenként, tényleges részvétel esetén 
bruttó 7.000 forint.
Elmondta, hogy az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármester illetménye az eddigi bruttó 
500.000 forintról 523.500 forintra emelkedett, ez százalékban 4,7 %-os emelkedést jelent. Ezért javasolja a 
Képviselõ-testületnek, hogy a képviselõk, bizottsági elnökök, a két bizottságban tagok és a nem képviselõ 
bizottsági tagok tiszteletdíját ugyanúgy 4,7 %-kal emeljék meg.
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kéri/javasolja, hogy a rendelet október 12-én lépjen hatályba, mivel ezzel 
megkönnyítenék az Államkincstár és a Hivatal munkáját, mivel a tiszteletdíjak kiutalására vonatkozó 
megbízási szerzõdéseket egy tiszteletdíjra kell elõkészíteniük.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
költségtérítésérõl szóló rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosítással. (A képviselõk 
kézfeltartással szavaztak).
 
No: 11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete  

a helyi önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

8. napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati 

rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 187/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásul elmondta, hogy az október 12-i önkormányzati választások 
napján hatályát vesztették a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény (Ötv.) utolsó rendelkezései is. 
A jövõben az önkormányzatok mûködésének legfõbb szabályozója az Ötv. helyett a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény (Mötv.). 
Elmondta, hogy kisebb módosító javaslatokat tettek az Szervezeti és mûködési szabályzatban, melyek 
olvashatók az elõterjesztésben. Röviden ismertette azokat. Lényeges változásokra nem tettek javaslatot. A 
Képviselõ-testületnek hat hónapja van arra, hogy módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát.     
Módosító javaslatként kéri, hogy a szabályzat 34.§ (4)-ben a polgármester tekintetében költségátalány 
szerepel, amelyet kér költségtérítésre javítani. A rendelkezés helyesen a következõ: „A polgármester egyéb 
munkáltatói jogokkal kapcsolatos kéréseit az alpolgármester engedélyezi.” 
 
Gromon István polgármester: Jegyzõ asszony módosító javaslatát elõterjesztõként befogadta. Szavazásra 
tette fel a Szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott 
módosítással. (A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
No: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
28/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 



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

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviseletében

 a társulási tanácsokba történõ delegálásokról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 185/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. (A képviselõk kézfeltartással 
szavaztak).
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 151/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába történõ 
delegálásokról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába tagként Gromon István polgármestert delegálja. 
Gromon István polgármester úr akadályoztatása esetén a Képviselõ-testület
 

1.) Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszonyt, illetve
2.) Pándi Gábor alpolgármester urat 
 

delegálja a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsába. 
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester  
                                                                                                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 
(A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 152/2014. (X. 22.) Kt. sz. határozata a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába történõ 
delegálásokról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába tagként Gromon István polgármestert delegálja. 
Gromon István polgármester úr akadályoztatása esetén a Képviselõ-testület
 

1.) Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszonyt, illetve 
2.) Pándi Gábor alpolgármester urat 
 

delegálja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába. 
 
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. 
 
 

10. napirendi pont
Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, és egyéb képviselõi kötelezettségekrõl

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy kiosztásra került a k
épviselõ-testületi tagok részére egy ismertetõ, melyben kiemelték a határidõs rendelkezéseket, melyeknek 
eleget kell tenniük. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje november 13.  Az elõzõ négyéves 
ciklusban leadott vagyonnyilatkozatokat – és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat – a Képviselõk 
visszakapják. A jogszabályváltozás miatt a jövõben egy évet kell megõrizni a vagyonnyilatkozatokból. Az 
Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság elnöke a nyilatkozatok leadására egy napot fog kijelölni, ahol a 
bizottság átveszi és visszaadja a vagyonnyilatkozatokat.   
Az ismertetõben leírásra került, hogy mi történik, ha egy Képviselõ ennek a kötelezettségének nem tesz 
eleget. A Képviselõknek a megválasztástól számított harminc napon belül kötelezõ bejelentkezniük egy 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe kell venni, és 
amennyiben felmerül az összeférhetetlenség ténye, úgy azt jelezze és szükséges a megszüntetése.   
 
Kiss István György: Kéri, hogy a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó nyomtatványt digitális formában 
kaphassa meg. 
 
Preszl Gábor: Tájékoztatást adott az adózói adatbázisba történõ regisztrációról. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A képviselõi eskütételt követõ három hónapon belül kötelesek részt venni a 
kormányhivatal által szervezett képzésen. Jelenleg még bõvebb információval nem rendelkeznek a 
tájékoztatóról. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a választások utáni harminc napon belül a városban kihelyezett plakátokat el 
kell távolítani.  

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2004-kor.  
 
 

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


