
Szám: 11225-2/2014. 

Jegyzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 20. 
napján megtartott alakuló üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pld - Eredeti példány 
1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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.Jegvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 20. 
napján megtartott alakuló üléséről 

Pápai Mihály 
Erős József 
Bácsi Péter 
Czottcr Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

polgármester, 
alpolgármester. 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Rozgonyi Erik 
Sávai Mária 
Botlik Zoltán 
Dr. Fa Cecília 
Gácsi Kiss Dezsőné 
Karap Erzsébet 
Szabó István 
Babák László 
Diera Éva 
Kojnok Balázs 
Kiss István 
Szabó Józsefné 
Zsigovits Gábor 
Donhauzer Ádám 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző. 
aljegyző, 

a PGB külsős tagja, 
a SZEB külsős tagja, 
az OKB külsős tagja, 
az OKB külsős tagja, 
a KKB külsős tagja, 
a Gyáli Járási Hivatal vezetője. 
Pénzügyi és Adó Iroda vez. 
Igazgatási Iroda vezetője, 
Városfejlesztési Iroda vezetője. 
Szervezési és Ügyfélszolg.lroda csop.vez. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit.Kft. ügyv. ig. 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, külön a meghívott vendégeket. Megállapította. hogy a Képviselő
testület 12 megjelent tagjával határozatképes. 
Az ülés megnyitásaként kérte, hogy hallgassák meg a Himnuszt. 

Himnusz 

Ismertette a napirendet, majd hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel annak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

149/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2014. október 20-ai alakuló ülésének napirendjét: 
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1.) Dr. Szücs Lajos országgyűlési képviselő ünnepélyes köszöntője 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester 1014. évi választásának eredményéről 

Előterjesztő: Juhász Ida a Helyi Választási Bizottság elnöke 

3.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: Juhász Ida a Helyi Választási Bizottság elnöke 

4.) Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása 

Előterjesztő: Juhász Ida a Helyi Választási Bizottság elnöke 

5.) A Polgármester programjának ismertetése 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

6.) Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

7 .) Javaslat a Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

8.) A külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

9.) Javaslat az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

10.) Az alpolgármester eskütétele 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

11.) Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

12.) Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepélyes 
köszöntője 

Dr. Szűcs Lajos elsősorban gratulált a megválasztott képviselőknek. Az újkori magyar történelemben először 
szól 5 évre a mostani megbízatás. Elmondta. hogy Gyál Város az elmúlt évtizedekben nagyon sokat fejlődött, 
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ezért kérte, hogy minden képviselő azon munkálkodjon, hogy ez a település tovább fejlődhessen. !\agyon sok 
dolguk lesz, hiszen nem csak a rájuk szavazó gyáli polgárokat, hanem valamennyi gyáli lakost képviselniük kell. 
Ehhez kívánt a polgármester úrnak és a képviselőknek sok munkát, jó egészséget, kitartást, sok örömet. 

2.) napirendi pont A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester 2014. évi 
választásának eredményéről 

Előterjesztő: Juhász Ida a HVB elnöke 

Juhász Ida köszöntötte a jelenlévőket. Név szerint bemutatta a Helyi Választási Bizottság tagjait. megköszönte 
a választási eljárás előkészítése és lebonyolítása alatt végzett munkájukat, valamint a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak és a Helyi Választási Iroda tagjainak áldozatos és segítőkész közreműködését. A szavazás napján 
minden rendben, zökkenőmentesen zajlott. 
A Magyar Köztársaság elnöke október 12-ére írta ki a helyi önkonnányzati választásokat. 
Hivatalosan ismertette a választás eredményét. A választás érvényes és eredményes volt. A polgármestert és a 
helyi képviselőket választották és döntöttek a megyei közgyűlés összetételéről. Gyál választásra jogosult 
polgárai közül 5188 fő szavazott érvényesen. Három polgármester jelölt indult a választáson: Lakos Péter, Pápai 
Mihály és Végh Tibor. Lakos Péter 897 szavazattal 17,72 %-ot, Pápai Mihály 2793 szavazattal 55.19 %-ot, és 
Végh Tibor 1371 szavazattal 27,9 %-ot é1t el. Az elhangzottak alapján településünkön a választott polgármester 
Pápai Mihály lett, akinek szívből gratulált. 
A képviselőségért 8 egyéni választókerületben 26 jelölt indult, ebből 24 fő párt színeiben, 2 fő pedig 
függetlenként. A töredékszavazatok alapján lehetőség volt még 3 főnek listáról mandátumhoz jutnia. Az 
elhangzottak alapján bemutatta név szerint Gyál Város Képviselő-testületének összetételét: Czotter Ferenc, 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Bácsi Péter, Zabánné Nagy Gyöngyi, Erős József, Nagy József Elek, Vinnai 
Tibor, Fa Zsuzsanna a FIDESZ-KDNP, Végh Tibor és Hegymegi István az MSZP-DK, valamint Lakos Péter a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében nyerte a választást. A testület élén Pápai Mihály 
polgármester urat köszöntjük. 
Gyálon két települési nemzetiségi önkormányzat is alakult. Az egyik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mely 
2014. október 16-án alakult meg. Az induló képviselők Jakab József, Izsa Istvánné Perei Klára és Varga Richárd 
Roland. Mindhárman a LUNGO-DROM képviseletében indultak. Elnökük Jakab József lett. 
A másik a Román Nemzetiségi Önkormányzat, mely 2014 október 17-én alakult. Induló jelöltek Fehér Szabolcs, 
Nagy Attila és Nagy Péter. Mindhárman a Budapesti Román Egyesületet képviselik, elnökük Fehér Szabolcs lett. 
A Pest Megyei Közgyűlésre leadott választási eredmények a következőképpen alakultak: a FIDESZ-KDNP 23 
mandátumot szerzett , a Jobbik Magyarországért Mozgalom 8 mandátumot, az MSZP 5 mandátumot. a DK 4 
mandátumot, az LMP 3 mandátumot szerzett, és az Együtt szervezet nem szerzett mandátumot. 
Gazdikné Kasa Csilla volt gyáli képviselő asszony bekerült a Pest megyei Közgyűlésbe, ezért külön gratuláció 
illeti. 

3.) napirendi pont Az önkormányzati 
megbízólevelek átadása 

képviselők 

Előterjesztő: Juhász Ida a HVB elnöke 

eskütétele, 

Juhász Ida felkérte a képviselőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni és a képviselői eskü szövegét a 
HVB elnöke után mondani. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai letették a hivatali esküt, majd átvették a 
megbízóleveleket és aláírták az esküokmányt. 

4.) napirendi pont A Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása 

Előterjesztő: Juhász Ida a HVB elnöke 

Juhász Ida felkérte Pápai Mihály polgármestert az eskü letételére és a megbízólevél átvételére. 
Gyál Város Polgármestere, Pápai Mihály letette a hivatali esküt, átvette a megbízólevelet és aláírta az 
esküokmányt. 
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Juhász Ida az eskü letétele után néhány mondatban külön köszöntötte Polgármester urat annak alkalmából, hogy 
négy év kemény munkája után első alkalommal 5 évre kapta meg a választópolgárok bizalmát. Kívánta, hogy 
legyen elég ereje, kitartása, türelme és a humora se hagyja el ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz, de felemelő 
munkát cl tudja \égezni. Isten áldását kérte mindehhez. 

A HVB elnökének köszöntője után Heffler Gábor atya ké1i szót a Polgármester úr és a Képviselő-testület 
üdvözlésére. 

5.) napirendi pont A Polgármester programjának ismertetése 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Pápai Mihály programja ismertetése előtt köszönetét fejezte ki Véghné Bágya Ildikónak az elmúlt 18 évben 
végzett képviselői munkájáért. tekintettel arra, hogy a választáson a következő ciklusra nem sikerült bejutnia a 
Képviselő-testületbe. 

A programra visszatér'.'e kijelentette. hogy a programja nem az övé, hanem a FIDESZ-KDNP frakció programja. 
Folyamatosan fejlődni szeretnének és a lendületet, amit az elmúlt 24 évben mutattak, ugyanúgy akarják folytatni. 
A 70 éven felettieknek átvállalnák a szemétdíjat, reményeik szerint megépítenék az uszodát, sportcsarnokot, 
utakat, járdákat. A lehetőségek tárháza várhatóan bővülni fog. Mindaz az eredmény, amit az elmúlt 4 évben 
elértek. nem jöhetett volna létre, ha nincs egy olyan Hivatal mellette, amely segítette mindannyiuk munkáját. 
Többek között nagyon nagy feladat volt az oktatás, és a közigazgatás átalakítása, Az elmúlt 20-22 éves munka 
eredménye az is, hogy járási központ lett a város. A következő öt évnek nagyon fontos állomása lesz a civil 
szervezetekre való támaszkodás, a rájuk való jobb és kellőbb odafigyelés. Az elkövetkező öt évben olyan 
gazdasági alapokat kell letenni a városban és környékén, amely hosszú távon fogja biztosítani a település 
nyugodt megélhetését. Ha munkanélküliséggel nem is, de a szegénységgel sajnos még számolni kell itt is. Akik 
nem tudnak teljes éiiékü munkát végezni. azoknak olyan lehetőséget kell biztosítani, amit a képességeikhez 
mérten el tudnak végezni. Fontos dolog még a cigány kisebbség problémája. Az elmúlt időszakban gyakori 
kapcsolatba került a helyi roma kisebbség vezetőjével, és többször szó esett arról, hogyan lehetne rajtuk segíteni. 
Egyre gyakrabban vesznek részt városi rendezvényeken, versenyeken, amelyek alkalmával beszélgetésekre is sor 
kerül velük. Mindannyiszor az a legfontosabb kérésük, hogy a gyermekeiket taníttassa a város és figyeljenek oda 
a fejlődésükre, mert ők is érzik a lehetőséget, amivel kitörhetnek a jelenlegi helyzetükből. Ez mindenkinek 
nagyon fontos, nemcsak nekik, hiszen ha nem segítik a taníttatásukat, és nem figyelnek oda rájuk, akkor egy idő 
után komoly problémát okozhat a viselkedésük a városnak. 
Reményei szerint ez a Képviselő-testület továbbra is élvezi a lakosság bizalmát és támogatását. Kérte a jegyző 
urat, hogy a továbbiaK.ban is segítse a képviselők munkáját, ahogy azt eddig is tette. Aljegyző asszonynak 
megköszönte, hogy a Hivatalt, mint a „ház asszonya" rendben tartja, irányítja és szervezi. 
A Képviselő-testület programját és munkáját öt év múlva majd ismét a lakosság fogja minősíteni és 
szavazataival értékelni. Ehhez kívánt mindannyiuknak jó munkát és nagyon jó egészséget. 

6.) napirendi pont Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Pápai Mihály kérdés. észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a rendelet-módosítás elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi rendeletet alkotja: 

Pápai Mihály igen 
Bácsi Péter igen 
Czotter Ferenc igen 
Erős József igen 
Fa Zsuzsanna igen 
Hegymegi István igen 
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Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
14/2014.(X.20.) számú rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 712013.(111.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Rozgonyi Erik az aláírások után a rendeletet 18.43 órakor kihirdette a helyben szokásos módon, a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján. 

7.) napirendi pont Javaslat a Képviselő-testület bizottsági tagjainak 
megválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

Pápai Mihály ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel 
a határozati javaslatokat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

150/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Czotter Ferenc László 
Nagy József Elek 
Lakos Péter 
Végh Tibor 

Külsős tag: Botlik Zoltán 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

151/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Sport Bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Vinnai Tibor 
Bácsi Péter 
Hegymegi István 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

152/2014.(X.20.) sz. határozat 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális 
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Nagy József Elek 
Fa Zsuzsanna 
Maijainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 

Külsős tag: Gácsi Kiss Dezsőné 
Karap Erzsébet 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

153/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Zabánné Nagy Gyöngyi 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Lakos Péter 

Külsős tag: Dr. Fa Cecília 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

154/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Zabánné Nagy Gyöngyi 
Vinnai Tibor 

Külsős tag: Szabó István 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

155/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat-tételi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

Elnök: 
Tagok: 

Fa Zsuzsanna 
Czotter Ferenc László 
Bácsi Péter 



Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

8.) napirendi pont 
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A külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Pápai Mihály a határozatok elfogadása után felké1ie a külsös bizottsági tagokat. hogy tegyék le a hi\atali esküt. 

A külsős bizottsági tagok letették a hivatali esküt és aláírták az esküokmányt. 

9.) napirendi pont Javaslat az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzökönyv 5. számú melléklete.) 

Pápai Mihály javasolt'!, hogy a jövőben az alpolgármesteri tisztséget Erös Józsefképviselö úr lássa el. 
Javaslatának elfogadásához titkos szavazást rendelt el, melynek menetét ismertette. Megké1ie a 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjait, hogy bonyolítsák le a szavazást. 

Kiosztásra kerültek a szavazólapok, megkezdödött a titkos szavazás. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Néhány perc szünet következett. 

Szünet. 

Fa Zsuzsanna ismertette a titkos szavazás eredményét, mely szerint 11 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal a 
Képviselő-testület Gyál Város alpolgármesterének Erős Józsefet választotta. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

156/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Erős József helyi 
önkormányzati képviselőt Gyál város alpolgármesterének megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

10.) napirendi pont Az alpolgármester eskütétele 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Erős József a Képviselö-testület előtt letette a hivatali esküt, átvette a megbízólevelet és aláírta az esküokmányt. 

A következő napirendi pont kapcsán polgármester úr bejelentette érintettségét és hogy erre való tekintettel nem 
kíván szavazni, majd az ülés vezetését átadta Erős József alpolgármesternek. 

11.) napirendi pont Javaslat a polgármester illetményének 
megállapítására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
Erős József ismertette az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

157/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 
illetményét havi bruttó 523.500 Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 78.525 Ft
ban állapítja meg, 2014. október 12. napjától. 

Határidő: 2014. október 20. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

A továbbiakban Pápai Mihály polgármester visszavette az ülés vezetését. 
A következő napirendi pont kapcsán Erős József alpolgármester bejelentette érintettségét, és hogy erre való 
tekintettel nem kíván szavazni. 

12.) napirendi pont Javaslat az alpolgármester illetményének 
megállapítására 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

Pápai Mihály tájékoztatta a jelenlévőket a határozati javaslatban foglaltakról, majd kérdés, észrevétel nem lévén 
szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

158/2014.(X.20.) sz. határozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Erős József alpolgármester 
illetményét havi bruttó 4 71.000 Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 70.650 Ft
ban állapítja meg, 2014. október 20. napjától. 

Határidő: 2014. október 20. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Pápai Mihály további napirendi pont nem lévén mindenkinek megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
Zárásként kérte. hogy együtt hallgassák meg a Szózatot. 

Szózat. 

címzetes főjegyző 

K.m.f. 

~~ápai Mihály 
polgármester 

A képviselő-testületi nyilt ülés 2014. október 20-án 18.00 órától 19.10 óráig tartott. 

A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 



2. sz. melléklet 

Szám: 11225-2/2014. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20. napján me tt 

Pápai Mihály 

Erős József 

Bácsi Péter 

Czotter Ferenc 

Fa Zsuzsanna 

Hegymegi István 

Lakos Péter 

Marjainé Dr.Szerényi Zsuzsanna 

Nagy József Elek 

Végh Tibor 

Vinnai Tibor 

Zabánné Nagy Gyöngyi 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetö 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezetö 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezetö 

Donhauzer Ádám 
Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Zsigovits Gábor 
Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Babák László 
Gyáli Járási Hivatal vezetöj e 

Dr. Rosdy Tamás 
Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző, j egyzökönyvvezetö 
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