
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2002. 10. 29. napján 1900 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendes, nyílt 
alakuló ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

 

Jelen voltak: Grószné Krupp Erzsébet, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger Antal, Havas 
Ferenc, Kárpáti János, Keszthelyi László, Kós Beatrix, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, 
Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Temesvári Anna, Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Kõrösy Judit szervezési 
osztályvezetõ, Dr. Németh Judit Helyi Választási Bizottság elnöke

 

Heider László jegyzõ: Köszöntötte a megjelenteket, ezúton szeretné gratulálni megválasztásukhoz, és munkájukhoz 
sok sikert kíván. Kéri, hogy hallgassák meg a himnuszt.
Megállapította, hogy a legidõsebb települési képviselõ Kárpáti János, akit felkér mint korelnököt az ülés vezetésére.

 

Kárpáti János: Köszönti a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 18 fõvel határozatképes. 
Megnyitotta 2002-es önkormányzati választásokat követõ alakuló ülést. Gratulál Grószné Krupp Erzsébet asszonynak 
polgármesterré választásához, és képviselõtársainak, akik elnyerték a választópolgárok bizalmát, és a kisebbségi 
önkormányzati tagoknak. Reméli, hogy sikerrel veszik majd az akadályokat, amelyhez összefogásra és jó 
együttmûködésre lesz szükség. Kívánja mindenkinek, hogy a döntések meghozatalakor mindig a Város polgárainak 
érdekeit tartsák szem elõtt.
Ismertette az ülés napirendi pontjait. Kéri Dr. Németh Juditot, a Választási Bizottság elnökét, hogy terjessze 
elõterjesztését a Képviselõ-testület elé.

 

Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

 

1)      
 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2002. évi 
önkormányzati választások eredményérõl, a megbízólevelek átadása 

 

Dr. Németh Judit
Helyi Választási
Bizottság elnöke

2)      
 

A polgármester és a Képviselõ-testület tagjainak eskütétele

 

 

Dr. Németh Judit
Helyi Választási
Bizottság elnöke

 



3)      
 

Polgármester illetményének meghatározása (Et.: 158/2002.)
Alpolgármester választása (Et.: 156/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

 

4)      
 

Az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló rendelet 
módosítása (Et.: 159/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

5)      
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
bizottsági rendszere (Et.: 157/2002., 157-2/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

 

 

1. napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2002. évi önkormányzati választások eredményérõl, a 

megbízólevelek átadása

 

Dr. Németh Judit Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket, és ünnepélyes keretek között tesz 
eleget annak a kötelezettségének, hogy ismerteti a választási eredményeket. 10.297 választópolgár közül 5.432 
választó 52,3% -ban adta le szavazatát. A polgármester választáson 72% szavazati aránnyal Grószné Krupp Erzsébet 
SZDSZ+VIVÉK+MSZP jelöltként nyert mandátumot. Ismertette az egyéni választókerületekben és a kisebbségi 
mandátumot nyert képviselõk névsorát.

 

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

 

Kárpáti János: Az Ötv. alapján minden képviselõnek és a polgármesternek esküt kell tennie.

 

Dr. Németh Judit Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérte a Képviselõ-testület tagjait az eskütételre, majd átadta 
a megbízóleveleket. Felkérte Grószné Krupp Erzsébet polgármester asszonyt az eskütételre, majd átadta a 
megbízólevelet. A Helyi Választási Bizottság nevében eredményes munkát kívánt.

 

3. napirendi pont
Polgármester illetményének meghatározása (Et.: 158/2002.) 

Alpolgármester választása (Et.: 156/2002.)

 

Heider László jegyzõ:  Az önkormányzati törvény alapján a polgármester illetményét, és egyéb javadalmazását a 
Képviselõ-testület alakuló ülésén kell, hogy meghatározza. Ismertette az elõterjesztést.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Érintettségét jelentette be, és egyben szeretné jelezni a jegyzõkönyv 
számára, hogy a korelnökkel való helycserét követõen a konferencia berendezésen Kárpáti János neve alapján 



szavazott és szólalt fel.  

 

Kárpáti János: Ismertette az elõterjesztésben szereplõ a polgármester illetményére vonatkozó I. számú határozati 
javaslatot.  

 

Szakszon József alpolgármester: Kijavítaná a képviselõ urat, az összeg 330 eFt/hó.

 

Kárpáti János: Egyetért. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No:1
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 185/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a polgármester 
illetményérõl 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Grószné Krupp Erzsébet fõállású polgármester 
illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdés alapján 330.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

Kárpáti János: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati javaslatot a költségtérítésre 
vonatkozóan.

 

No:2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 186/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a polgármester 
részére költségtérítés megállapításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Grószné Krupp Erzsébet fõállású polgármester részére az 
1994. évi LXIV. törvény 18. § alapján 100. 000 Ft/hó költségtérítést állapít meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

Kárpáti János: Korelnöki megbízatása megszûnt, felkéri Grószné Krupp Erzsébet polgármestert, hogy foglalja el 
helyét.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Üdvözölte a jelenlévõket. Az eskü szövegében mindannyian elmondták, 
hogy a legjobb tudásukhoz mérten, méltóan pártatlanul, végzik az elkövetkezõkben a munkájukat Vörösvárért. 
Véleménye, hogy aki az eskü szövegét komolyan gondolta, és az esküje tartalmazta mindazt, amit a választási 
kampányban magára vállalt mint képviselõ, az a négy év után a közös munka értékelésének befejeztével nyugodt 
szívvel mondhatja majd a választóinak, hogy meg lehet a testületet méretni. Az elõzõ négy évben megtapasztalta, hogy 
elsõsorban az embernek a saját lelkiismeretével kell békességben lennie. Jó munkát kíván az elkövetkezõ évekre. 
Az Ötv. alapján a Képviselõ-testület a polgármester javaslatára a képviselõk közül alpolgármestert választ. Javaslata 
az alpolgármester személyére Szakszon József. Az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Kéri, hogy az 
érintett nyilatkozzon arról, hogy nyílt, vagy zárt ülés keretében kívánja, hogy az ülés folytatatását. 

 

Szakszon József alpolgármester: Hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazatszámláló Bizottság felállítására van szükség. Elnöknek Pándi 
Gábort, tagoknak Falics Jánost és Keszthelyi Lászlót javasolja megválasztani. Szavazásra tette fel a bizottsági tagok 
elfogadását. 

 

No:3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 187/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a 
szavazatszámláló bizottság felállításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alpolgármester megválasztásához szükséges 
szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak az alábbi képviselõket választja meg:

 

1.)    Pándi Gábor ÜB elnök
2.)    Keszthelyi László tag
3.)    Falics János tag

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

Heider László jegyzõ: Ismertette a titkos szavazás menetét.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: 10 perc szünetet rendelt el a szavazás idejére.  

 

Szünet: 19:47-19:55-ig

 



Pándi Gábor: Elmondta, hogy a Képviselõ-testület Szakszon Józsefet 18 igen szavazattal megválasztotta 
alpolgármesternek.

 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a titkos szavazás alapján elfogadott határozatot.  

 

No:4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 188/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata társadalmi 
megbízatású alpolgármester választásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § 
(1) bekezdése alapján Szakszon Józsefet társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja.
Az alpolgármester részletes feladatait és hatáskörét Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatáról szóló 4/1999. (IV. 12.) Kt. sz. rendelet 44. § (6) bekezdése szerint a polgármester készíti el.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az alpolgármester illetményére vonatkozó határozati javaslatot, 
majd szavazásra tette fel.

 

No:5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 189/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szakszon József társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjat az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés alapján 124. 500 Ft/hó összegben határozza meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel  az alpolgármester költségtérítésére vonatkozó 
határozati javaslatot. 

 



No:6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata az 
alpolgármester részére költségtérítés megállapításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szakszon József társadalmi megbízatású alpolgármester 
részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § alapján 20. 000 Ft/hó költségtérítést és 10. 000 Ft/hó telefon-költségtérítést 
állapít meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

4. napirendi pont
Az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 

(Et.: 159/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján a rendeletmódosítások az 
ülésen való kiosztása miatt sürgõsségi indítványnak kell tekinteni, ezért szavazásra kell bocsátani. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztés tárgyalását. 

 

No:7
A Képviselõ-testület a sürgõsségi indítvány tárgyalását 18 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását.

 

No:8                               Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
12/2002.(X. 31.) Kt. sz. rendelete

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

 

A Képviselõ testület a rendeletet 18 igen szavazattal hozta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének bizottsági rendszere

(Et.: 157/2002., 157-2/2002.)

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az SZMSZ melléklete tartalmazza a bizottságok rendszerét, amelyben a 
bizottság tagjainak száma változik. Az elõterjesztés tartalmazza a bizottsági elnökökre, a tagokra, és a külsõs tagokra 
vonatkozó határozatokat. 
Szavazásra tette fel a rendeletmódosítás elfogadását.

 

No:9                                Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
13/2002. (X. 31.) Kt. sz. rendelete

a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
4/1999. (IV. 12.) Kt. sz. rendelet módosításáról

 

A Képviselõ-testület rendeletmódosítást 18 igen szavazattal hozta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztós anyagban szereplõ bizottsági elnökök 
megválasztását. 

 

No:10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 191/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a bizottság 
elnökök megválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete:

 

-          a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnökének Müller János,
-          az Oktatási, Közmûvelõdési és Sportbizottság elnökének Temesvári Anna,
-          a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Kárpáti János,
-          a Városfejlesztési Bizottság elnökének Halmschláger Antal,
-          a Környezetvédelmi Bizottság elnökének Krupp János,
-          az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének Pándi Gábor képviselõt választja meg.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
készítse elõ.

 

Határidõ: azonnal                                                           Felelõs: polgármester, jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztós anyag alapján a bizottsági tagokra vonatkozó 
határozati javaslatot. 



 

No:11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 192/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a bizottság 
tagok megválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete:

 

1.)    Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságba tagként:

 

·          Zbrás Pálné

·          Molnár Sándor

·          Havas Ferenc

 

2.)    Oktatási, Közmûvelõdési és Sportbizottságba tagként:

 

·          Ujvári Hedvig

·          Falics Jánosné

·          Bruckner Katalin

·          Müller Márton

 

3.)    Szociális és Egészségügyi Bizottságba tagként:

 

·          Kós Beatrix

·          Temesvári Anna

 

4.)    Városfejlesztési Bizottságba tagként:

 

·          Molnár Sándor

·          Krupp János

·          Falics János

·          Müller Márton

 

5.)    Környezetvédelmi Bizottságba tagként:



 

·          Havas Ferenc

·          Keszthelyi László

·          Halmschláger Antal

 

6.)    Ügyrendi és Jogi Bizottságba tagként:

 

·          Keszthelyi László

·          Falics János

 

képviselõket választja meg.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
készítse elõ.

 

Határidõ: azonnal                                                           Felelõs: polgármester, jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ mezõgazdasági tanácsnok 
megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

 

No:12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 193/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata mezõgazdasági 
tanácsnok választásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
21. §-a alapján Müller Márton képviselõt mezõgazdasági tanácsnoknak választja.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
készítse elõ.

 

Határidõ: azonnal                                                           Felelõs: polgármester, jegyzõ

 



A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztós anyagban szereplõ bizottsági külsõs tagokra 
vonatkozó határozati javaslatot. 

 

No:13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 194/2002. (X. 29.) Kt. sz. határozata a bizottságok 
külsõs tagjainak megválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ külsõs tagokat választja meg bizottságaiba:

 

1.)    Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságba:

 

·          Neubrandt István

·          Ludvig Károly

·          Gemela Márton

 

2.)    Oktatási, Közmûvelõdési és Sportbizottságba:

 

·          Sax László

·          Spanberger Zsolt

·          Oláh Imre

·          Láz József

 

3.)    Szociális és Egészségügyi Bizottságba:

 

·          Dr. Vachaja József

·          Ruszné Schuck Katalin

 

4.)    Városfejlesztési Bizottságba:

 

·          Dénes Zoltán

·          Stifter Ferenc

·          Elsand György



·          Preszl Gábor

 

5.)    Környezetvédelmi Bizottságba:

 

·          Tagscherer György

·          Toronyi Zoltán

·          Illés Sándor

 

6.)    Ügyrendi és Jogi Bizottságba:

 

·          Dr. Kutas Gyula

·          Krupp Zsuzsanna

 

 

Felkéri a jegyzõt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
készítse elõ.

 

Határidõ: azonnal                                                           Felelõs: polgármester, jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Miután a Képviselõ-testület a bizottság külsõs tagjaira tett javaslatot 
elfogadta, a külsõs tagok eskütétele következik. Az esküt a polgármester veszi ki. A bizottsági névsoron kéri, hogy a 
jelenlévõ külsõs bizottsági tagok regisztrálják magukat. Aki az ülésen nem tette le az esküt, mert nem vett részt, annak 
a következõ ülésen kell ezt megtennie. 

 

Heider László jegyzõ:  Kéri a képviselõket, hogy a dossziéjukban található adatlapot szíveskedjenek kitölteni a 
jelenleg rendelkezésükre álló adatokkal, majd a hiányzókat a késõbbiekben pótolni szíveskedjenek.  

 

dr. Kõrösy Judit szervezési osztályvezetõ: Szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az asztalon 
elhelyezet mappákban 6 db vagyonnyilatkozat található, amelyet 30 napon belül minden képviselõnek két példányban 
ki kell töltenie, és ezen felül található egy rövid útmutató, hogy mely családtagokra vonatkozóan szükséges még ezt 
kitölteniük. Ezenkívül a Szervezési Osztály a képviselõk rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat hatályos 
rendeleteit CD lemez formájában. Ezzel segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy minden képviselõ megismerhesse 
azokat a rendeleteket, amelyek eddig az Önkormányzat Pilisvörösvár Városára vonatkozóan alkotott. 



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a megjelentek munkáját, bezárta a Képviselõ-testület alakuló 
ülését 20:15-kor.

 

K.m.f.

 

 

  Grószné Krupp Erzsébet                                                            Heider László 
polgármester                                                               jegyzõ


