
Ikt. szám: 01-328-19/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2008. október 30. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné 1827-tõl, 
Kimmelné Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, Preszl 
Gábor 1815-tõl, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József alpolgármester, Szöllõsi János, Zám Zoltán, 
Sax László 1826-tól
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Kõrösy János, Müller János,
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Váradi 
Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási 
osztályvezetõ, Schuck Béla pilisvörösvári honlap szerkesztõje, Schwarcz Lászlóné pilisvörösvári lakos, 
Kubovics István és Czibula Andrásné pilisvörösvári lakosok, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs 
szerkesztõje.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket a Képviselõ-testület 
rendes ülésén. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. Javasolja, hogy a 
forgalomtechnikával kapcsolatos elõterjesztést tárgyalják meg az 1. napirendi pontban, mivel vendégek 
érkeztek a témához. Folytatásként pedig zárt ülést javasol, mivel az érintett személy szintén a vendégek 
között foglal helyet. Szavazásra tette fel a napirendi pontok módosított sorrendjének elfogadását. 
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjének módosítását a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                            Elõadó:
 
 

1.)      Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (Et.: 215/2008.)
 
 

Szakszon József
alpolgármester

Zárt
ülés

A Fõvárosi Ítélõtábla 5.Pf.20.324/2008/3. számú ítéletében 
meghatározott kártérítés (+kamatai) megfizetéséhez, valamint 
a pártfogó ügyvéd munkadíjának megfizetéséhez fedezet 
biztosítása (Et.: 222/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

2.)      Pilisvörösvár 0122/81 hrsz-ú ingatlan vételi ügye (Et. 
238/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

3.)      Az új hivatalos pilisvörösvári honlap bemutatása (prezentáció)
 

 

4.)      Pilisvörösvár 4227 hrsz-ú ingatlanból útszélesítés céljára 
területével (Et.: 231/208.)
 

Szakszon József
alpolgármester

     



5.)      A Friedrich Schiller Gimnázium tartozása a jelzálogjog törlése 
érdekében az Önkormányzat által visszafizetett szakképzési 
pályázati támogatás megtérítésével kapcsolatban (Et.: 
237/2008.)
 

Gromon István
polgármester

6.)      Az Esztergomi vasútvonal Óbuda-Piliscsaba közötti szakaszra 
vonatkozó vasúti pályakorszerûsítés engedélyezési terveinek 
véleményezése (Et.: 225/2008.)
 

Gromon István
polgármester 

7.)      A belterületi Szabályozási Terv módosítása jogbizonytalanság 
feloldása céljából (Et.: 221/2008.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      A HÉSZ módosítása, magasabb szintû jogszabály 
rendelkezésével ellentétes rendelkezések hatályon kívül 
helyezése céljából (Et.: 226/2008.)
 

Gromon István
polgármester

9.)      Játszótér, sportpálya és szabadidõs közpark kivitelezéshez 
közbeszerzési eljárás megindítása (Et.: 233/2008., 233-
2/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

10.)
           
 

 Védõnõi, háziorvosi, fogszakorvosi körzetek módosítása (Et.: 
220/2008.)
 

 Gromon István
polgármester

11.)
           
 

Hozzájárulás a Pilisvörösvári Ifjúságot Támogató Egyesület 
székhelyének bejegyzéséhez a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ épületében (Et.: 213/2008.)
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

A Városi Napos Oldal Szociális Központ Alapító Okiratának 
módosítása (Et.: 234/2008.)
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

Helyiségek átadása a Szentendrei Nevelési Tanácsadó 
Pilisvörösvári Tagintézménye részére (Et.: 211/2008.)
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 
átcsoportosításához (Et.: 209/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

15.)
           
 

A Vörösvári Újság részére fényképezõgép vásárlása a 2009. 
évben (Et.: 224/2008.)
 

Gromon István
polgármester

16.)
           
 

Iratkezelõ szoftver beszerzése (Et.: 223/2008.)
 
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

17.)
           
 

Pilis-Buda-Zsámbék TKT szociális koncepciója 
Pilisvörösvárra vonatkozó részének elfogadása (Et.: 210/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

18.)
           
 

Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás és a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ elszámolása a 2006. évi 
szociális és gyermekjóléti feladatellátás finanszírozásáról (Et.: 
227/2008.)
 

Gromon István
polgármester



19.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésrõl 
szóló 1/2008. (II. 06.) Kt. sz. rendelet-módosítása (Et.: 
229/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

20.)
           
 

2009. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása (Et.: 212/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

21.)
           
 

Fejlesztési célhitel hitelcél átcsoportosítás (Et.: 217/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

22.)
           
 

Fejlesztési célhitelkeret meghatározása, és közbeszerzési 
eljárás megindítása (Et.: 240/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

23.)
           
 

Intézmények felújítása a 2008. és a 2009. évben (Et.: 
230/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

24.)
           
 

Javaslat lakásrendelet módosításra (Et.: 216/2008.)
 
 

Gromon István
polgármester

25.)
           
 

Pilisvörösvári köztemetõben fasorok telepítése (Et.: 186-
2/2008.)
 

Gromon István
polgármester

26.)
           
 

Pilisvörösvári köztemetõ ravatalozójának tetõfelújítása (Et.: 
228/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

27.)
           
 

Pilisvörösvár 4723 hrsz-ú Csuka utca egy részének 
értékesítésérõl (Et. 232/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

28.)
           
 

Pilisvörösvár 6224 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni 
hányadának értékesítése (Et. 241/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

29.)
           
 

Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan mûvelési ág változási ügye 
(Et.: 239/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

30.)
           
 

Vörös Árpád és Vörösné Halmos Andrea 2343/1 hrsz-ú 
ingatlan utcafronti telekhatárra vonatkozó kérelme (Et.: 
242/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

31.)
           
 

Pilisvörösvári ivóvíz-kutak energiaellátása (Et.: 236/2008.) 
 

Szakszon József
alpolgármester

32.)
           
 

Névtelen közterületek elnevezése (Et.: 235/2008.)
 

Gromon István
Polgármester

 
33.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 218/2008.) Gromon István
polgármester

 
34.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(Et.: 219/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

   
 

 



35.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

 
 
Megérkezett Preszl Gábor 1813 órakor.
 
A Képviselõ-testület létszáma 12 fõre módosult. 
 
 

1. napirendi pont
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (Et.: 215/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és részszavazatokkal hozta meg döntését az ülésen. Az elõterjesztés 
mellékletét képezi a szakmai leírás, mely alapján kellene a sorrendet betartani. Ismertette a Bizottság és a 
szakértõ véleményét is. A szakértõ véleménye alapján részszavazásokat végeznek majd, a végén pedig egy 
végszavazással erõsítik meg a végsõ határozatot.
 
Molnár Sándor: Kéri a Képviselõ-testületet, hogy az egyébként is rossz minõségû utakra ne helyezzenek 
forgalomlassító küszöböket. Nemcsak a személyautók károsodnak ezeken az utakon, hanem a mentõket, 
tûzoltóautókat is akadályozzák, és a „pótkocsival” ellátott teherautók viszont zajosabbá válnak azáltal, hogy 
átgördülnek a küszöbökön.
 
dr. Kutas Gyula: Javasolja, hogy a Vásár utcát (a „Szociális Otthon melletti utcáról van szó”) 
egyirásnyúsítani kellene a Fõ utca irányában, mivel a kétirányú forgalom idõnként még a 10-es út forgalmát 
is akadályozza. 
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Az iparterület tõszomszédságában lakók kérték, hogy a Csendbiztos u. és 
a Liszt F. u.  keresztezõdését zárják le betonelemekkel „ideiglenesen”, így a tehergépjármû forgalom más 
szakaszokat érintene. 
 
Szakszon József alpolgármester: Felolvasott egy levelet, melyet a Szent Erzsébet utcából juttattak el a 
részére. A levélben megfogalmazták, hogy igen nagy és zavaró az utca átmenõ forgalma. További kérdés 
merült fel ezzel kapcsolatosan, hogy mikorra várható bármiféle változás ez ügyben. Telefonon is felhívták az 
elmúlt napokban a Huny köz problémáival kapcsolatban, az illetõ kérése az volt, hogy zárják le a Huny közt. 
További kérés volt a környezõ utcában forgalomcsillapító küszöb elhelyezése.
A Postakert és Báthory u. keresztezõdésében igény merült fel forgalomcsillapító küszöb kihelyezésére. A 
vendégek a Báthory utcából érkeztek, akik szintén fel fogják vázolni a problémáikat. Ez ügybõl kifolyólag 
tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy miért fordultak kérelemmel a Képviselõ-testülethez a Báthory 
utcában lakók. Az utcát érintõen több baleset volt már, és erre szeretnének megoldást találni. A mûszaki 
osztály felülvizsgálta a szabályozási tervet, sajnos átépítésre nincsen lehetõség (Báthory u).  
 
Megérkezett Sax László és Falics Jánosné 1827 órakor. 
 
A Képviselõ-testület létszáma 14 fõre módosult. 
 



Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a forgalomtechnikai szakértõi anyag 2.1 bekezdését vitassák 
meg, és sorban kövessék a számozás menetét. Az elsõ a Klapka utca, amellyel kapcsolatosan ismertette a 
szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság támogatta a terv szerinti négy küszöb kiépítését. Továbbá a 
Klapka u. és Görgey u. csomópontjánál a 30 km/h korlátozást, és a jobbkéz-szabály betartását. Így az 
elsõbbségadást szabályozó táblák nem szükségesek. Szavazásra tette fel a Klapka u. és Görgey u. 
csomópontjánál a 30 km/h korlátozást és a jobbkéz-szabály betartásának elfogadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: 2.2 pont kapcsán ismertette a Béke u. Török-kút utca keresztezõdésévek 
kapcsolatos szakértõi véleményt. A Pénzügyi Bizottság nem szavazott e témában.
 
Kimmelné Sziva Mária: A bizottsági ülésen azért nem szavaztak, mivel a probléma idõközben megoldódott.
 
Gromon István polgármester: A 2.3 pont a Bányakápolna utca egyirányúsítása. Ismertette a szakértõ 
véleményét. A Pénzügyi Bizottság támogatta, hogy a Bányatelep forgalmi rendje maradjon változatlan. 
Szavazásra tette fel a Bányakápolna u. forgalmi rendjének módosítás nélküli elfogadását. 
 
No: 3
A Képviselõ-testület a Bányatelep forgalmi rendjének módosítás nélküli elfogadását a jelenlévõ képviselõk 
(14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.4 pont az Orgona köz kétirányú közlekedésének kialakításáról szól. A 
szakértõ és a Pénzügyi Bizottság sem támogatta a kétirányú útszakasz kialakítását.
 
Szakszon József alpolgármester: Felhívta a jelenlévõk figyelemét arra, hogy szintén a Bányatelephez 
tartozik az utca, így nem szükséges külön szavazni az Orgona közrõl.
 
Gromon István polgármester: A 2.5 pont kapcsán szintén nem kell szavazni, mivel csatlakozik a 
Bányateleppel kapcsolatos döntéshez.
A 2.6 pont az Erkel F. u. keresztezõdéseiben forgalomcsillapító küszöbök kiépítésérõl szól, és arról, hogy a 
súlykorlátozó táblák alá pedig a „kivéve célforgalom” felirat kerüljön. Ismertette a szakértõ véleményét. A 
Pénzügy Bizottság javaslata az volt, hogy helyszíni szemle után kerüljenek a küszöbök kihelyezésre.
 
Molnár Sándor: Nem javasolja a forgalomcsillapító küszöböket ezen a területen.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Többször járt a helyszínen, az ott élõket nagyon zavarja az áthaladó 
forgalom az iparterület felé. Mindenképpen javasolja, hogy a helyszíni szemlét követõen helyezzék ki a 
forgalomcsillapítókat.
 
Szakszon József alpolgármester: Ha a Képviselõ-testület támogatja a „fekvõrendõrök” kihelyezését, akkor 
is helyszíni szemlét kell tartani, mert két egyforma utca nincsen és más problémák is felvetõdhetnek 
(vízelvezetés stb.). A jövõ évi költségvetésben fedezetet kell biztosítani a forgalomcsillapítók 
megvalósítására is. A bizottsági ülésen a forgalomcsillapító küszöböket külön tárgyalták, mivel erre még 
fedezetet kell biztosítani.  
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Véleménye szerint felül kellene vizsgálni, hogy mi kerülne magasabb 
összegbe: egy sebességmérõ vásárlása, vagy pedig a forgalomcsillapítók kihelyezése. Sebességtúllépés 
esetén még bevételre is szert tehet az Önkormányzat.
 



Szakszon József alpolgármester: A mûszaki osztály az üggyel már foglakozott, a rendõrséggel egyeztettek, 
akik elmondták, hogy a sebességmérés során szükség van egy személyre, aki ügyel a mérés során. Sajnos 
arra nem tud választ adni, hogy milyen összegbe kerülhet egy sebességmérõ.     
 
Kimmelné Sziva Mária: Elmondta, hogy a Bizottság ülésén a forgalomcsillapítókról szóló táblázatot két 
kiegészítéssel elfogadták. Így nem volt szükség arra, hogy egyenként tárgyalják meg az utcákat.
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint a jövõ az elektronikus térvédelemé lesz. Úgy gondolja, hogy szükség lenne 
fix kitelepített traffipaxokra. Ez hasznot hozna a városnak, mert a szabálytalankodókat büntetni lehetne.
 
Gromon István polgármester: Személy szerint nem kimondottan fekvõrendõr párti. A traffipax kapcsán is 
több lehetõség adódhat, miszerint egy mérõeszközt vásárol az Önkormányzat, a város egyes pontjain 
kialakításra kerül egy-egy „doboz” melyben elhelyezhetik a traffipaxot. A traffipax helye természetesen 
állandóan változik, így soha nem lehet tudni, hogy éppen hol végeznek méréseket. Minden polgár a csendre 
és nyugalomra törekszik, de azért szükség van a közlekedésre is. Szavazásra tette fel, hogy az érintett 
területen helyszíni szemle alapján kerüljön sor a forgalomcsillapítók kihelyezésének meghatározására.
 
No: 4
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.7 pont a Szent Flórián u. és Szent E. u. keresztezõdésében behajtani 
tilos táblák megszüntetése. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság támogatta, hogy a 
jelenlegi állapotot nem változtatja meg. Szavazásra tette fel, miszerint a jelenlegi állapoton nem történik 
változás (Maradnak a behajtani tilos táblák.)
 
No: 5
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.8 pont a Béke u. és Török-kút u. keresztezõdésében a kötelezõ haladási 
irány elnevezésû tábla megszüntetésérõl szólt. Ismertette a szakértõ véleményét.
 
Szakszon József alpolgármester: Az ügy idõközben megoldódott, így ebben az esetben a szavazás szintén 
nem szükséges.
 
Gromon István polgármester: A 2.9 pont a Báthory u. murvás részén teherautóval behajtani tilos tábla 
kihelyezésérõl szól. Ismertette a szakértõ véleményét.
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint a Báthory utcában szükséges a tehergépjármû 
forgalom további biztosítása. A földutakon nem kell a súlykorlátozást bevezetni. Javasolja, hogy ameddig 
egy utca nincs ellátva szilárd-útburkolattal, addig ezt a fajta korlátozást ne alkalmazzák.
 
Gromon István polgármester: Alpolgármester úr most elhangzott javaslatát tartalmazza az elõterjesztésbe 
foglalt határozati javaslat 3. pontja, melyrõl a végszavazás során külön szavazni fognak (súlykorlátozás). 
 
Zám Zoltán: A Szent Erzsébet utca és a Báthory utca becsatlakozásánál igen szûk a keresztezõdés. Át 
kellene gondolni, hogy nincs-e szükség rendezésre, vagy pedig az útszakasz kiváltását kellene 
átgondolkodni.  
 
Szakszon József alpolgármester: A sportcentrum irányában van egy földút, melyet a jövõben el lehet látni 
szilárd-útburkolattal. Ez a beruházás igen költséges lehet, kb. 50-100 millió forint, de a környéken élõk 
mindennapjait tehermentesítenék ezzel az elkerülõ szakasszal.
 
Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat az idei évben igen sok 



pályázatot nyújtott be az illetékes szervekhez. Abban az esetben, ha nyernek például a Fõ utca, a bölcsõde, 
vagy szennyvíztelep pályázaton, az önrész összege is igen magas lesz, így hitelfelvételhez kell majd 
folyamodni. Meg kell majd gondolni tehát, hogy mit szeretnének. Ha nem nyernek a pályázatokon, akkor el 
lehet gondolkodni az elhangzott igényeken, és támogatja is ennek megvalósítását. 
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy fel kellene venni a megvalósításra váró ügyek közé 
ezt az útszakaszt.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a jelenlegi állapoton és a forgalomtechnikai 
terven ne történjen változtatás. (Nem kerülnek ki a teherautóval behajtani tilos táblák az érintett 
útszakaszokra.)
 
No: 6
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.10 pont a Bányató u. 4-6 közé esõ forgalomlassító küszöbök 
kiépítésérõl szól. Korábban elhangzott az, hogy a Bányatelepen a jelenlegi állapoton nem történik módosítás, 
így ebben az esetben nem kell errõl külön szavazni. 
A 2.11 pont a Rákóczi utcai óvodánál forgalomlassító küszöbök építését tartalmazza. Ismertette a szakértõ 
véleményét. A Pénzügyi Bizottság támogatta a küszöb kihelyezését az intézmény elé. 
 
Szakszon József alpolgármester: A Bányatelepen forgalmi rendjére vonatkozik, hogy nem módosítanak a 
jelenlegi állapoton. Többször elhangzott kérés volt, hogy az óvodák és iskolák elé helyezzenek 
forgalomlassító küszöböket. Kérdése, hogy szavazhatnak-e az összes intézményt érintõen közösen a 
forgalomlassító küszöbök kihelyezésérõl? (Óvodák, és a Templom Téri Általános Iskola.)
 
Zám Zoltán: Javasolja, hogy ne csak küszöböt helyezzenek el, hanem a bejárati ajtóval szemben egy 
védõkorlátot is, így megakadályozhatják, hogy a gyerekek kiszaladjanak az úttestre.   
 
Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy szakember mérje fel, hogy melyik intézmény elé milyen 
mértékben kell forgalomlassító küszöböt, vagy éppen korlátot kihelyezni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy az Óvodák elé, és a Templom Téri Általános 
Iskolánál forgalomlassító küszöböt vagy védõkorlátot helyezzenek ki a szakértõ véleményét figyelembe 
véve.
 
No: 7
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.13 pont a Fürdõ u. és a Nagyváradi u. keresztezõdéseiben 
elsõbbségadás kötelezõ tábla kihelyezésének szükségességét elemzi. Ismertette a szakértõ véleményét.
 
Szakszon József alpolgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy zóna 30 km/h sebességkorlátozó táblánál, 
alárendelt útkeresztezõdés nem lehet. Ezt a törvény tiltja, tehát felesleges táblát kihelyezni. A Pénzügyi 
Bizottság ezt az információt tudomásul vette.
 
Gromon István polgármester: A Bizottság javaslata az volt, hogy a jelenlegi állapot maradjon fenn. 
Továbbá kiegészítené a mondatot azzal, hogy a törvény tiltja ilyen helyzetben a szabályozást. Szavazásra 
tette fel, hogy a jelenlegi állapot maradjon fenn, mivel a törvény tiltja ilyen helyzetben a szabályozást.
 
No: 8
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával elfogadta.   



 
Gromon István polgármester: 2.14 pont a Szent Erzsébet utcában a 30 km/h sebességkorlátozás feloldása. 
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint nem lehet a mai állapotot fenntartani a Szent Erzsébet 
utcában, mivel a jobbkéz-szabályt senki nem tartja be. Ha az útszakasz felsõbbrendû útként fogják kezelni, 
akkor a megfelelõ útjelzõ-táblákat ki kell helyeztetniük.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a Szent Erzsébet utca kerüljön ki a 30 km/h 
sebességkorlátozó zónából és felsõbbrendû útként funkcionáljon. A Szent Erzsébet utca Fõ utcától a 
Szabadság utcáig (50 km/h) tartó szakaszáról van szó. Szavazásra tette fel az elõbb elhangzottak elfogadását.
 
No: 9
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú  szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.15 pont Szent Imre utcában súlykorlátozás és 30 km/h 
sebességkorlátozás bevezetésérõl szól. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság errõl a 
kérdésrõl nem hozott határozatot. Szavazásra tette fel, hogy a jelenlegi állapoton ne történjen változtatás. 
(Nem lesz súlykorlátozás és sebességkorlátozás az érintett útszakaszon.).
 
No: 10
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: 2.16 pont a Fürdõ utcát és a Nagyváradi utcát taglalja, de nem egyezik meg 
a 2.13-ban megfogalmazottakkal. Jelen esetben nem szükséges szavazni, mivel a választ megkapták a 
korábbi döntés során. 
2.17 pont a Szent Erzsébet utcában a forgalomlassító küszöbök sûrítésérõl szól. Ismertette a szakértõ 
véleményét. A Pénzügyi Bizottság elutasította a határozati javaslat módosítását.
 
Szakszon József alpolgármester: A bizottsági ülésen felmerült, hogy minden sebességnél lehet 
forgalomlassító küszöböt elhelyezni, de ezeket táblával elõre jelezni kell. Javasolja, hogy a szakemberek 
mérjék fel, hogy mely területre szükséges a küszöbök kihelyezése. Arra kell odafigyelni, hogy ne legyen túl 
sûrûn elhelyezve a küszöb. Más országokban intézmények elé is kihelyezik a forgalomlassító küszöböket.  
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogyha a táblák már maguk is forgalmat fognak csillapítani, akkor miért van 
szükség még külön a küszöbökre is?
 
Szakszon József alpolgármester: Nagyon nagy az igény a küszöbök kialakítására, viszont a 
forgalomtechnikai változások korábban már megtörténtek. Jelen esetben véglegesíteni szeretnék a rendet, és 
most elvi döntések születnek, ha a jövõben is igény merül fel, akkor csak a beruházást kell elvégeztetni. 
Sajnos a táblák kihelyezésével nem oldódtak meg a problémák.
 
Zám Zoltán: A Szent. Erzsébet utcai korlátozásokat más útszakaszokra áthelyezni nem lehet, mivel a 
környezõ utcák ezt nem teszik lehetõvé. Csatlakozna ahhoz a véleményhez, hogy ha az elkerülõ útszakasz 
megépítésre kerülne, így változna az út fogalomterhelése is (sportcentrum irányában).
 
Paul László: Jelezni szeretné, hogy igen nagy forgalma van az útszakasznak (gyalogos és személygépjármû 
is).
 
Szakszon József alpolgármester: A 30 km/h sebességkorlátozó tábla azért került ki az adott helyre, mert 80-
90 km/h sebességgel „száguldoznak” ezen a területen.
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Szent Erzsébet utcában további forgalomlassító 
küszöbök létesítésének elfogadását (a szakértõ véleményének kikérése alapján).
 
No: 11
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: A 2.17 pont a Lévai utca egyirányúsításáról szól. Ismertette a szakértõ 
véleményét.
 
Szakszon József alpolgármester: Az ügy idõközben megoldódott a tükör kihelyezésével, így ebben az 
esetben a szavazás nem szükséges.
 
Gromon István polgármester: A 2.18 pont a Báthory utca és a Szinnyei Merse Pál utca sarkán 
forgalomlassító küszöb elhelyezésérõl szól a jelenlegi behajtani tilos tábla helyett. Ismertette a szakértõ 
véleményét.
 
Szakszon József alpolgármester: Jelezni szeretné, hogy a vendégek a felmerült témához érkeztek. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kubovics István és Czibula Andrásné pilisvörösvári 
lakosok tanácskozási jogának megadását.
 
No: 12
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával 
megadta.   
 
Kubovics István: Nem a behajtani tilos tábla megszüntetését kérnék, hanem egy forgalomlassító küszöb 
elhelyezésére volna nagyobb az igény. A táblára a továbbiakban is szükség van. A szóban forgó utcában 
nincsen sok ház, viszont a gyerekek száma igen magas. A Báthory utcából nagyon nagy sebességgel 
érkeznek a személyautók, és az esetek 70 %-ában behajtanak a tiltótábla ellenére. Szeretnék, ha egy 
„fekvõrendõrt” helyeznének ki a Báthory utcában.
 
Czibula Andrásné: Egy év alatt három esetben nem tudták bevenni az ominózus kanyart, ezáltal 
ledöntötték a kerítést.
 
Kimmelné Sziva Mária: Úgy tudja, hogy még a forgalomtechnikai szakértõ is javasolta a küszöb kiépítését 
erre a szakaszra.
 
Molnár Sándor: Ezen a szakaszon ténylegesen határozottabban lehet közlekedni, ezt teljes mértékben 
elfogadja. De egy behajtani tilos tábla ellenére, miért hajtanának be az autósok az utcába? 
 
Kubovics István: Nap mint nap találkozik olyan autóssal, aki a forgalommal ellentétes módon közlekedik.
 
Czibula Andrásné: Nagymértékben megnõtt az útszakasz forgalma, és nemegyszer éjszakánként 
versenyeket rendeznek az egyenes szakaszon.  
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint szintén szakember bevonásával kellene újra az 
útszakaszt felülvizsgáltatni. Azt is meg tudja erõsíteni, hogy nem tartják be a sebességeket az autósok.
 
Gromon István polgármester: Értelmezése szerint a szakértõ ebben az esetben nem nyilatkozott a küszöb 
létesítésérõl. 
 
Paul László: Többször jár ezen a szakaszon, mivel a Fõ utca igen sokszor használhatatlan, és nem egy 
küszöböt javasolna kihelyezni az említett szakaszra. Továbbá támogatná az elkerülõ út kialakítását is.



 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy amennyiben a forgalomtechnikai szakértõ részérõl más, 
jobb megoldás nem merül fel, a Képviselõ-testület támogassa, hogy a Báthory utca és Szinnyei Merse Pál 
utca közelében, a forgalomlassítás érdekében egy forgalomlassító küszöböt építsenek ki. Szavazásra tette fel 
az elõbb elhangzott határozatai javaslat elfogadását.
 
No: 13
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával elfogadta.   
 
Gromon István polgármester: A 2.20 pont arról szól, hogy a Petõfi Sándor utca ne legyen egyirányú. 
Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság támogatta, hogy az eredeti állapot maradjon fenn 
ezen a szakaszon.
 
Paul László: Nagyon sok esetben van szükség a kétirányú forgalomra, akár a Petõfi utcában is 
(rendezvények, vagy baleset a 10-es úton). Elkerülõ út nem igazán volna, ha ezt az utcát egyirányúsítanák. 
Tájékoztatást adott arról, hogy miként egyirányúsítaná a Petõfi utcát. (Másik irányból.)
 
Szakszon József alpolgármester: További egyeztetés szükségességét látja a Petõfi Sándor utca forgalmával 
kapcsolatosan. Jelen pillanatban még átszervezések folynak a területen (épületbontás, utca-kiszélesítés.) 
utána tudnának döntést hozni ezzel kapcsolatosan.
 
Zám Zoltán: Ki lehetne helyezni az „elsõbbség a szembe jövõ forgalommal szemben” nevû jelzõtáblákat. A 
táblák alkalmazásával megoldódna a probléma.
 
Szakszon József alpolgármester: Nem támogatja az elhangzott javaslatot. Javasolta, hogy a késõbbiek 
során ezt a problémát vitassák meg újra.
 
Gromon István polgármester: A Vásár utca egyirányúsítása is összefügg a Petõfi Sándor utca 
egyirányúsításának kérdésével. Így már „menekülõ” útvonal nem maradna ezen a területen.
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint, ha egy utca egyirányúsításra kerül, az a forgalom gyorsítását is jelenti. 
Támogatná a jelzõtáblák kihelyezését, így az autósok sem fognak száguldozni, mert számíthatnak a 
szembejövõ forgalomra.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a Petõfi Sándor utca egyirányúsításáról ne hozzanak a mai 
nap folyamán döntést.
 
A 2.21 pont a Huny köz alsó szakaszának lezárását tárgyalja. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi 
Bizottság a Huny köz középsõ szakaszának ideiglenes, 3 hónapos fizikai lezárást elutasította.
 
Falics Jánosné: A szomszéd község teljesen le szeretné záratni ezt a szakaszt. Nem érthetõ számára, hogy 
miért pont a középsõ szakaszt kellene lezárni? Nem javasolja a szakasz lezárását.
 
Szakszon József alpolgármester: A területen élõk számára biztos megoldás lenne az út lezárása. Ezt a fajta 
megoldást nem támogatja. Véleménye szerint „próbaképpen” ideiglenesen lezárhatják az adott szakaszt. 
 
Molnár Sándor: Javasolja, hogy mind a két irányból helyezzenek ki behajtani tilos táblát „kivéve 
célforgalom” felirattal. Úgy gondolja, hogy a lakosok számára ez a módozat megoldást jelentene.
 
Berchy József: Úgy tudja, hogy ez a variációt már korábban kipróbálták (mindkét irányból behajtani tilos 
tábla). Az autósok a tiltást jelzõ táblákat figyelmen kívül hagyták.
 
Szakszon József alpolgármester: Támogatná azt a módozatot, ha ilyen esetekben traffipax kerüljön 
kihelyezésre, és büntetessék a szabálytalankodókat. Egy idõ után biztosan mindenki megtanulná, hogy mit 



szabad és mit nem. A megkülönböztetõ jelzést használó gépjármûvek pedig használhatnák az adott szakaszt.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A helyi közút kezelõje beszerezhet sebességmérõ készüléket, de a 
készüléknek a jogszabályban meghatározott minõsítéssel kell rendelkeznie. Ez többmilliós tételt jelentene. A 
felvételeknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy szabálysértési eljárást indítsanak az érintettel szemben.
 
Kimmelné Sziva Mária: A Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Pilisszentiván jegyzõje, és a Pénzügyi 
Bizottság elnöke. Nem tartották szimpatikus megoldásnak a tiltó táblák kihelyezését, mivel ezt nem veszi 
senki figyelembe. Minden ember közlekedni szeretne, és nem gondolja, hogy a Huny köz teljes lezárását 
kellene elõtérbe helyezni. 
 
Falics Jánosné: Az ott élõ embereket büntetnénk azzal, ha az utat lezárnák. Több esetben ezek az utcák a 
kerülést segítik elõ, legfõképpen a téli idõszakban.  
 
Sax László NNÖ elnök: Elmondta, hogy az út lezárásával kapcsolatosan már több kísérletet tettek. A Huny 
köz a szomszéd települést összekötõ szakasz. Véleménye szerint, legyen szó bármelyik utcáról, mindenki 
nyugalmat szeretne a városban. A Görgey utcában is gyorsan közlekednek az autósok. A hegyen léteznek 
olyan utcák, ahol súlykorlátozó táblákat helyeztek ki, miközben a területen még földúton lehet haladni. A 
mai napig nem érti, hogy milyen célt szolgál a tábla kihelyezése. Akik már építkeztek, azok már nyugalmat 
akarnak és korlátoznák az utca forgalmát. Úgy gondolja, hogy az egyik helyen mindent lehet, a másik helyen 
pedig semmit. A Görgey utcából több összekötõ szakasz nyílik, melyek le vannak zárva virágládával, így 
csak gyalogosan lehet közlekedni.    
 
Gromon István polgármester: Több határozati javaslat merült fel, melyeket ismertetett. Szavazásra tette fel 
a Huny köz középsõ szakaszának ideiglenes 3 hónapos fizikai lezárásának elfogadását.
 
No: 14
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 2 igen, 9 nem és 3 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a mindkét irányból behajtani tilos tábla „kivéve 
célforgalom” elfogadását.
 
No: 15
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 4 igen, 5 nem és 5 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: További szavazást ebben a kérdésben nem kell lebonyolítani, mivel marad 
minden az eredeti állapotban.
 
Szakszon József alpolgármester: A szomszéd településsel mindenképpen normalizálni kellene a 
kapcsolatot. 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatni fogja Pilisszentiván polgármesterért, hogy milyen döntések 
születtek az utcát érintõen.
 
Paul László: Úgy érzi, hogy további tárgyalások szükségesek az ügy megoldása érdekében.
 
Szakszon József alpolgármester: A szomszéd település eldöntötte, hogy mit szeretne, és õk nem akarnak 
forgalmat azon a területen.
 
Falics Jánosné: Korábban meghívást kaptak Kõrösy képviselõ úrral a pilisszentiváni ülésre, ahol 
elmondták, hogy egyirányúsítani akarják a területet, mivel nagyon megnõtt az átmentõ forgalom. A 
szomszéd települést nem érdekli az, hogy Pilisvörösváron mi van. Õk azzal foglalkoznak, hogy az ott élõk 



nyugalma biztosított legyen.
 
Gromon István polgármester: A 2.22 pont a Lévai utca és Szent Erzsébet utca keresztezõdésének 
balesetveszélyességére hívja fel a figyelmet. Úgy tudja, hogy megoldódott a probléma (tükör 
kihelyezésével), így nem szükséges a szavazás.
 
A 2.23 pontban megfogalmazódott egy javaslat, miszerint az Akácfa utca ne legyen egyirányú. A jelenlegi 
állapoton nem történik változtatás, így ez sem igényel szavazást.
 
A 2.24 pont szerint a Szent Erzsébet utca kerüljön ki a zóna 30 km/h övezetbõl. Ezzel kapcsolatosan már 
született döntés a mai ülésen, így újra szavazni nem szükséges.
 
A 2.25 pont a Táncsics Mihály utcában két forgalomlassító küszöb elhelyezésének szükségességét taglalja. 
Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Táncsics Mihály utcában és a Mátyás 
Király utcában két-két küszöb megépítését. Szavazásra tette fel a Táncsics Mihály utcában és Mátyás Király 
utcákban 2 forgalomlassító küszöb építésének elfogadását.
 
No: 16
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A 2.26 pont a Tó utcában forgalomkorlátozó tábla kihelyezésének és küszöb 
kiépítésének kérdésérõl szól. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja 
küszöbök megépítését. Szavazásra tette fel, hogy ne épüljön küszöb és tábla se korlátozza a közlekedést a Tó 
utcában.   
 
No: 17
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A 2.27 pont a Grádus Óvoda elõtt és a Dózsa Gy. utcában fekvõrendõr 
elhelyezésérõl szól. Az óvodákra vonatkozóan már a mai nap folyamán született döntés, így errõl szavazni 
újból nem kell. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság az óvoda miatt javasolja a küszöb 
létesítését, de összevonták az óvodákat és így nem szavaztak a pontot illetõen. Szavazásra tette fel azt a 
kérdést, hogy a Dózsa György utcában építsenek-e ki forgalomlassító küszöböt.
 
No: 18
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 2 igen, 10 nem és 2  tartózkodás 
szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: A 2.28 pont a Szabadság utcában a Vásár tér és a Major utca közötti 
szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését javasolja. (Ezt az érintett útszakasz kezelõjének 
hozzájárulásával lehet megvalósítani.) Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság a jelenlegi 
állapotot nem javasolja megváltoztatni.
 
Paul László: Az adott területre is javasolja a traffipax kihelyezését, mivel az úton száguldoznak az autók.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy az útszakaszon 30 km/h sebességkorlátozást 
vezessenek be.
 
No: 19
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 1 igen, 11 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: A 2.29 pont a Puskin utca végén mindkét utcának egyirányúsítását veti fel. 
Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság nem javasolta az egyirányúsítást. Szavazásra tette 



fel azt a kérdést, hogy a Puskin utca végén mindkét utca egyirányú legyen.
 
No: 20
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 1 igen, 12 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: A 2.30 pontban egy lakó javasolta, hogy a Béke u. „lefelé” legyen 
egyirányú. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság véleménye az, hogy az utcában a táblák 
biztosítják a szükséges kötelezõ haladási irányt. A bizottság nem szavazott a kérdésrõl.
 
Kimmelné Sziva Márai: A bizottság egyetértett a szakértõi véleménnyel, így nem tartotta fontosnak, hogy 
külön szavazzanak a javaslatról.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Béke u. egyirányúsításának elfogadását.
 
No: 21
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 nem egyhangú szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: A 2.31 pontban felmerült, hogy a Kápolna utcában ne 30 km/h hanem 40 
km/h sebességkorlátozás legyen bevezetve. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság 
támogatta az eredeti 30 km/h sebességkorlátozást. Szavazásra tette fel a Kápolna u. 30 km/h-ról 40 km/h-ra 
való sebességkorlátozás módosításának elfogadását.
 
No: 22
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 3 igen és 11 nem szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Az elõzõ szavazást technikai okokból újra meg kell ismételni. Szavazásra 
tette fel, hogy a Kápolna u. jelenlegi forgalomszabályozásán nem kívánnak módosítani.
 
No: 23
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 11 igen és 3 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A 2.32 Klapka u. és Deák F. utcában négy darab illetve három darab 
forgalomlassító küszöb kihelyezését szeretnék. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság a 
terv szerinti küszöbök kiépítését támogatta.
 
Falics Jánosné: Mindenképpen javasolja a szakértõ véleményét elfogadni, mivel a Görgey utca forgalma 
ezáltal meg fog növekedni. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Klapka u. és Deák F. utcában a szükséges számú 
forgalomlassító küszöbök kerüljenek kiépítésre.
 
No: 24
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A 2.33 pont a Csendbiztos utca és a Liszt F. utca keresztezõdésének 
betonelemekkel történõ fizikai lezárásáról szól, így lesz megakadályozva az iparterület és a lakóövezet 
között a közlekedés. Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság a betonelemekkel való 
ideiglenes lezárást elutasította.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: A lakosság igénye erre a lezárásra igen nagy. Tájékoztatta a jelenlévõket, 
hogy mely utcákon zajlik hatalmas a forgalom.
 
Paul László: Javasolja, hogy úgy helyezzék el a betonelemeket, hogy a tehergépjármû ne tudjon ezen a 



részen közlekedni. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az adott helyen való lezárás teljes-mértékben az iparterületet 
zárná el a lakóövezettõl. Személygépkocsival egyébként is az jár arra, aki az iparterületen dolgozik. A lakók 
nem a szûkítést kérik, hanem a teljes lezárást.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Csendbiztos utca és a Liszt Ferenc utca 
keresztezõdésében a forgalom 3 hónapra, ideiglenesen betonelemekkel fizikailag történõ lezárást, az 
iparterület és a lakóövezet között a közlekedés lezárását.
 
No: 25
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A 2.34 pont a Vágóhíd köz és Iskolakert utca keresztezõdésében 
forgalomlassító küszöb kiépítését javasolja, vagy sávelhúzás kialakítását illetve sebességmérõ felszerelését. 
Ismertette a szakértõ véleményét. A Pénzügyi Bizottság nem hozott döntést ez ügyben. Megvitatták a 
felmerült kérdéseket. 
 
Szavazásra tette fel a Vágóhíd köz és Iskolakert keresztezõdésében forgalomlassító küszöb kiépítésének 
elfogadását.
 
No: 26
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Dr. Kutas Gyula képviselõ úr javaslata a Vásár utca egyirányúsításával volt 
kapcsolatos. Véleménye szerint az ügy kapcsolódik a Petõfi Sándor utca egyirányúsításának kérdéséhez, 
ezért a témát ismételten felül kell vizsgálni.
 
dr. Kutas Gyula: Kéri, hogy külön szavazzanak a javaslatáról.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Vásár u. egyirányúsításának elfogadását. 
(Egyirányúsítás a 10-es út irányába.)
 
 
No: 27
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával elfogadta.
 
Sax László NNÖ elnök: Kéri, hogyha már a forgalomlassító küszöb árával kapcsolatban pontos 
információhoz jutottak, akkor a témával kapcsolatosan jelenjen meg egy cikk a Vörösvári Újságban. Minden 
utcában kérelemként merült fel a „fekvõrendõr” kihelyezésének kérdése. Korábban viszont mindenki jól 
közlekedhetõ és kényelmes utat szeretett volna. Ezek után pedig akadályként építenek majd forgalomlassító 
elemeket.    
 
Gromon István polgármester: A határozati javaslatban szerepel még egy pont, hogy a város egész 
területén a súlykorlátozó táblák alá milyen szöveg kerüljön „kivéve célforgalom” vagy
„kivéve engedéllyel”.
 
Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy errõl most ne hozzanak döntést, mivel az utak ágyazatától kellene 
függõvé tenni a „kivéve” megnevezést. 
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint, a szállítójármûvek (teherautók) nem céltalanul „jönnek-mennek”, 
hanem céltudatosan. Úgy gondolja, hogy nem kellene megnehezíteni azzal senkinek az életét, hogy minden 



esetben engedélyért kellene fordulnia az Önkormányzathoz. 
 
Zám Zoltán: Javasolja, hogy a „kivéve célforgalom” legyen kihelyezve a súlykorlátozó táblák alá. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a súlykorlátozó táblák alá a „kivéve engedéllyel” 
felírat kerüljön (az egész város területére vonatkozik).
 
No: 28
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 2 igen és 12 nem szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a súlykorlátozó táblák alá a „kivéve célforgalom” 
felírat kerüljön (az egész város területére vonatkozik).
 
No: 29
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Végszavazásként Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását a megszavazott módosításokkal.
 
No: 30
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 179/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
forgalomtechnikai terv felülvizsgálatáról
 
1.      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 45/2007. (III. 01.) Kt. 

számú határozattal jóváhagyott forgalomtechnikai tervet -  a felülvizsgálat során beérkezett észrevételek 

és a szakértõnek azokra adott véleménye alapján -  véglegesíti, az alábbiak szerint:
 

-         a Klapka u.- Görgey u. csomópontban marad a 30 km/h sebességkorlátozás és a jobbkezes utcák; 
elsõbbséget szabályozó táblák nem szükségesek,

-         a Béke u.- Törökkút utcai keresztezõdésnél idõközben megoldódott a probléma: a kiegészítõ tábla 
már kihelyezésre került; ezt a tervben jelölni kell,

-         a Bányatelep teljes forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában, így a Bányakápolna utca 
egyirányúsítása nem lesz megfordítva,

-         a Bányatelep teljes forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában, így az Orgona köz is marad 
egyirányú,

-         az Erkel F. u. keresztezõdéseiben forgalomlassítók kihelyezésére a helyszíni szemlét követõen, 
annak megállapításai szerint kerüljön sor,

-         a Szt. Flórián és Szt. Erzsébet u. keresztezõdéseiben a „Behajtani tilos” táblák maradjanak a 
jelenlegi állapot szerint,

-         a Báthory u. murvás részére ne helyezzenek ki „Teherautóval behajtani tilos” megnevezésû táblát,
-         az összes óvodánál és a Templom téri iskola elõtt forgalomlassító küszöb vagy korlát elhelyezése 

szükséges,
-         a Fürdõ u. és a Nagyváradi u. forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy meg kell szüntetni a Szent Erzsébet utcában az 

egyenrangú keresztezõdéseket, tehát hogy a Szent Erzsébet utca felsõbbrendû útként funkcionáljon a 
Fõ utcától a Szabadság utcáig (50 km/h), azaz kerüljön ki a 30 km/h zónából,

-         a Képviselõ-testület a Szent Imre utcánál nem támogatja sem a súlykorlátozást, sem a 30 km/h-s 
sebességkorlátozás bevezetését,

-         a Képviselõ-testület egyetért a Szent Erzsébet utcában a további forgalomlassító küszöbök 
kiépítésére vonatkozó javaslattal,

-         a Lévai u. -  Szent E. u. csomópontjában a baleset-veszélyességi probléma a domború tükör 



kihelyezésével megoldódott, így az utca egyirányúsítása okafogyottá vált,

-         a Képviselõ-testület -  ha a forgalomtechnikai szakértõ részérõl más, jobb megoldás nem merül fel 

-  támogatja a Báthory utcában egy forgalomlassító küszöb kiépítését,
-         a Petõfi S. u. forgalmi rendje egyelõre megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Huny köz forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         az Akácfa u. forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Képviselõ-testület a Táncsics M. utcában és a Mátyás K. utcában a forgalomlassító küszöb 

kihelyezésére vonatkozó kérést támogatja,
-         a Tó u. forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Képviselõ-testület a Dózsa Gy. utcában nem javasolja forgalomcsillapító küszöb elhelyezését,

-         a Képviselõ-testület egyetért a Szabadság utca Vásár tér- Major utca közötti szakaszán (az iskola 
környékén) a sebességkorlátozás szükségességével, de azt saját hatáskörben nem tudja szabályozni, 
mivel az út kezelõje a Magyar Közút Kht.,

-         a Puskin u. forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Képviselõ-testület nem támogatja a Béke utca egyirányúsításának megfordítására vonatkozó 

javaslatot, tehát a Béke u. forgalmi rendje megmarad a jelenlegi állapotában,
-         a Képviselõ-testület a város egységes forgalomtechnikai szabályozása érdekében nem támogatja 

külön a Kápolna utcában a 30 km/h-s sebességkorlátozás 40 km/h-ra emelését, tehát az utca forgalmi 
rendje megmarad a jelenlegi állapotában,

-         a Képviselõ-testület egyetért a Klapka Gy. utcában és Deák F. utcában a szükséges számú 
forgalomtechnikai küszöb létesítésével, melyre a forgalomtechnikai szakértõ tegyen javaslatot,

-         a Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a Csendbiztos u. - Liszt F. u. sarkán 3 hónapra, ideiglenes 
jelleggel, betonelemekkel fizikailag legyen megakadályozva az iparterület és a lakóterület közötti 
közlekedés,

-         a Képviselõ-testület -  ha a forgalomtechnika szakértõ részérõl más, jobb megoldás nem merül fel -
támogatja a Vágóhíd köz és Iskolakert u. sarkánál fekvõrendõr kiépítését,

-         a Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy Vásár u. a 10-es út felé egyirányú legyen.
 

A Képviselõ-testület a forgalomcsillapító küszöbök telepítésére vonatkozó határozatait 
szándéknyilatkozatnak tekinti, az alábbi értelemben:
-         a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig szakemberrel megvizsgáltatja az adott (és a 

mostani határozatban esetleg nem szereplõ, de a szakmai egyeztetésen felmerülõ) helyszíneken a 
sebességkorlátozás lehetséges ill. optimális módját (traffipax kihelyezése, forgalomcsillapító küszöb 
stb.),

-         felkéri a Jegyzõt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet összeállításához a helyszínek 
felmérésével és a küszöbök építésére vonatkozó költségek becslésével a fedezet biztosítására tegyen 
javaslatot,

-         a forgalomcsillapító megoldások tényleges megvalósítása a Képviselõ-testületnek a fedezet 
biztosítására vonatkozó döntése után válik esedékessé.

 
2.      A súlykorlátozó táblák alá a város egész területén a „Kivéve célforgalom” kiegészítõ tábla kerüljön 

kihelyezésre, ill. maradjon fenn.
 
3.      A Város területén lévõ földutakon súlykorlátozás ne legyen, a kihelyezett táblákat a Hivatal távolítsa el.
 
4.      A helyi közút kezelõjeként a 410/1007. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a „felvételt készítõ 

eszköz”-re vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ felvételkészítõ eszköz 
beszerzését a Képviselõ-testület támogatja. A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az 
eszközbeszerzésre, valamint az együttmûködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot a 2009. 
évi költségvetési rendelet tárgyalásához készítse el.

 
A Képviselõ-testület a határozatban foglaltaknak megfelelõ forgalmirend-változások végrehajtására felkéri a 



Polgármestert.
A Képviselõ-testület a végrehajtáshoz szükséges fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 12. sz. 
melléklet VII. fõcím, 17. alcím, „városüzemeltetési szolgáltatás” címen rendelkezésre álló keret terhére 
biztosítja, 4.000.000 forint keretösszegig.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Egyben javaslatot tett a napirendi 
pontok sorrendjének megváltoztatására, tekintettel arra, hogy Schwartz Lászlóné ügyében két napirendi 
pontot tárgyalnak. Az eredetileg a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, majd azt követõen a 
meghívó szerint a 28., illetve az ülés megnyitásakor megszavazott sorrendet figyelembe véve a 27. napirendi 
pontot vegyék elõre. Szavazásra tette fel a napirendi pontok módosított sorrendjének elfogadását.
 
No: 31
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjének módosítását a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelt el.
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv, illetve jelenléti ív készült.
 
Nyílt ülés keretében folytatta a 2. nyílt napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár 0122/81 hrsz-ú ingatlan vételi ügye (Et. 238/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozati 
javaslatot nem támogatta. A Bizottság nem fogadta el Schwartz Lászlóné által a Pilisvörösvár 0122/81 hrsz-
ú ingatlan 1/3 tulajdoni hányadának 25.000.000 forintos vételi áron történõ megvételének javaslatát.
 
Szakszon József alpolgármester: A Budakörnyéki Földhivatal a fellebbezést követõen folyatatott új eljárás 
során visszaállította az ingatlanoknak a telekalakítás elõtti állapotát. Ennek következtében a terület külterület 
maradt, az értékbecslés természetesen ehhez igazodott. Részben ebbõl adódott Schwartz Lászlóné által 
megszabott vételi ár, illetve az értékbecslés közötti összegbeli nagy különbség. Kérte Ossó Józsefet, hogy 
véleményét mondja el az üggyel kapcsolatban.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Ossó József, pilisvörösvári tanácskozási jogának 
megadását.
 
No: 32
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazattal 
megadta.
 
Ossó József: A szóban forgó területnek sajnos a belterületbe vonása meghiúsult az eredeti állapot 
visszaállításával. Szakszon József alpolgármester úr kérdésére elmondta, hogy az elsõ terület 2.000 forint/m2

árban cserélt gazdát. Ebben az idõben még folyamatban volt a belterületbe vonás. Történt még egy adás-
vétel, mely 3.000 forint/m2 árban zajlott le. A belterületi helyrajzi számok kiosztásával dr. Zarka Bélával és 
Kõvári Rozáliával folytatott beszélgetés alapján, tõlük ajánlatot kérve, 5.000 forint/m2 árat javasoltak 



eladásra. Elmondta, hogy valóban irreálisan nagy a különbség a két ár között, mely elfogadhatatlan az 
Önkormányzat számára. Nem tud olyan vevõt, aki 25.000.000 forintért megvásárolná ezt a külterületet. 
Véleménye szerint az értékbecslõ által meghatározott ár ugyanakkor valós, reális érték.
 
Schwartz Lászlóné: Véleménye szerint ajánlata az Önkormányzat számára kedvezõ, attól eltérni nem kíván.
 
Falics Jánosné: Schwartz Lászlónéhoz intézte kérdését, mely szerint mivel csak résztulajdonosa az 
ingatlannak, így felmerült-e benne az, hogy a többi tulajdonos is el akarja–e adni az ingatlanrészét. Továbbá 
az Önkormányzatnak az ingatlanrész megvásárlásával mi a célja, mi érdeke származna belõle?
 
Szakszon József alpolgármester: A szóban forgó terület az Önkormányzat területén van, ennek a hasznát, 
vagy éppen kárát az ott lévõ ingatlanok tulajdonosai viselik. Áthidaló megoldásként az Önkormányzat 
vásárlási szándékát jelezte, ugyanakkor Schwartz Lászlóné kezdeményezésére történt egy olyan javaslat, 
hogy az általa megszabott vételi árra készül egy értékbecslés, valamint a Képviselõ-testület dönt a vásárlást 
illetõen. A lényegét tekintve amennyiben ez egy olyan ajánlat az Önkormányzat számára, melybõl kára nem 
keletkezik, úgy a résztulajdon megvásárlásával a többi tulajdonos számára ez megoldást jelent. Ugyanakkor 
nem fogadható el Schwartzné ajánlata, tekintettel arra, hogy az a hivatalosan becsült érték többszöröse.
 
Ossó József: Elmondta, hogy a befizetett földvédelmi járulékot a tulajdonosok visszaigényelhetik az eljárás 
megindításával. Továbbá megjegyezte, hogy mindeni tulajdonos maga választotta ki a területét.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot 
kiegészítve Schwartz Lászlóné által az ingatlan 1/3 tulajdoni hányadának a vételárára tett javaslatával, mely 
25.000.000 forint.
 
No: 33
Kimmelné Sziva Mária jelezte, hogy szándékával ellentétes gombot nyomott meg. Kéri, hogy ismételjék meg 
a szavazást.
 
Gromon István polgármester: Ismételten szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását. (Schwartz Lászlóné által az ingatlan 1/3 tulajdoni hányadának a vételárára tett 
javaslatával, mely 25.000.000 forint.)
 
No: 34
A Képviselõ-testület a vételi árral kiegészített határozati javaslatot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 nem 
szavazattal elutasította.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, majd javaslatot tett Schuck Béla 
honlapszerkesztõ prezentációjának elõrehozatalára. Javasolja, hogy a sorrendtõl eltérõen a 3. napirendi 
pontban hallgassák meg a webmester tájékoztatást.
 
No: 35 
A Képviselõ-testület a napirendi pont sorrendjének módosítását a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
 

3. napirendi pont
Az új hivatalos pilisvörösvári honlap bemutatása 

(prezentáció)
 
 



Gromon István polgármester: Bevezetésként elmondta, hogy több hónapos elõkészítõ munkával Schuck 
Béla honlapszerkesztõ teljesen megújította a városi honlapot. Felkérésére tart most prezentációt a Képviselõ-
testület tagjainak. Fontos információt kap ezáltal mindenki arról, hogy mi a lényege az új honlapnak.
 
Schuck Béla projektoron szemléltetve mutatta be az új honlapot.   
 
Gromon István polgármester: Megköszönte Schuck Béla munkáját és elõadását. Bezárta a napirendi 
pontot.
 
Szakszon József alpolgármester: Sürgõsséggel kérte egy újabb napirendi pont cseréjét. Kéri, hogy a 
„Pilisvörösvár 4227 hrsz-ú ingatlanból útszélesítés céljára területvétel”-t vegyék elõre és a 4. napirendként 
tárgyalja azt a Képviselõ-testület, tekintettel arra, hogy az érintett már többször érdeklõdött a döntésrõl.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont sorrendjének elfogadását.
 
No: 36
A Képviselõ-testület a napirendi pont cseréjét a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szünetet rendelt el.
 
 

Szünet: 2144-2145

 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár 4227 hrsz-ú ingatlanból útszélesítés céljára területével

(Et.: 231/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta.
 
Szakszon József alpolgármester: Az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot annyiban kívánta 
kiegészíteni, hogy az épület bontási költségének biztosítására a Polgármestert hatalmazzák fel.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot azzal a 
módosítással, hogy az épület bontásával kapcsolatos költségeket a polgármester biztosíthatja a bérlakás 
számla terhére. (A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épület bontásával kapcsolatos 
munkákat a bérlakás számla terhére végeztesse el.)
 
No: 37
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 182/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 4227 hrsz-ú ingatlanból útszélesítés céljára szolgáló területvételrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 4227 hrsz-ú 
ingatlanból, annak tulajdonosától 86 négyzetméter nagyságú területet a határozat mellékletét képezõ 1. sz. 
osztástervezetnek megfelelõen megvásárol 18.000 forint/m2 áron, közút szélesítése céljából.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti adásvételi szerzõdést megkösse.
A Képviselõ-testület az ingatlanrész megvételéhez szükséges 1.548.000 forint fedezetet a lakások és 
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (3) bekezdés c.) pontja alapján, a bérlakás számla terhére biztosítja.



A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az épület bontásával kapcsolatos munkákat a 
bérlakás számla terhére végeztesse el.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A Friedrich Schiller Gimnázium tartozása a jelzálogjog törlése érdekében az Önkormányzat által 

visszafizetett szakképzési pályázati támogatás megtérítésével kapcsolatban (Et.: 237/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõ 
képviselõket, hogy az elõterjesztést tárgyaló Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntöttek, hogy nem javasolják, 
hogy a Képviselõ-testület pert indítson a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával szemben. 
Kéri, hogy az elõzõ rendes ülés anyagát képezõ elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatról szavazzanak, 
(amelyet kiosztottak a jelen ülés elõtt is) melyben a per megindításáról van szó. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. (Et.:  203-2008.)
 
No: 38
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 nem és 1 tartózkodás szavazatával a 
határozati javaslatot elutasította.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, egyben tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy az Ady Endre utca 8. szám alatti ingatlan telekhatár módosítási ügyével kapcsolatos 
214/2008. számú elõterjesztést a PVKB ülésen elhangzottaknak megfelelõen és Gajári Úr kérésének 
megfelelõen leveszi napirendrõl.
 
 

6. napirendi pont
Az Esztergomi vasútvonal Óbuda-Piliscsaba közötti szakaszra vonatkozó vasúti pályakorszerûsítés 

engedélyezési terveinek véleményezése (Et.: 225/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a 
következõ módosításokkal kiegészítve javasolta elfogadásra:
 
A Képviselõ-testület a hozzájárulás feltételeként határozza meg a következõket is:

-         A MÁV tulajdonú területeken a MÁV végezze el a gaz- és bozótmentesítést, és a MÁV épületek 
felújítását.

-         A vasútállomásokon létesítsenek fedett beállókat.
             
 Továbbá ismertette Gyimóthy Ákos fõépítész kiegészítéseit a fentiekhez:
Pilisvörösvár Város érdeke, hogy a vasútvonal korszerûsítése során és azzal egy beruházásban valósuljon 
meg

-         A védett állomás épület homlokzati felújítása értékmegõrzõ módon,



-         Az állomás teljes területének környezetrendezése. A vasúti területeken meglévõ és a vasútvonal 
korszerûsítésével megépülõ építmények és mûtárgyak kezelõje, fenntartója a vasút üzemeltetõje 
legyen. A vasúti megállóknál fedett beállók épüljenek.

 
A fentieket egybevetve, mint elõterjesztõ, elfogadja és befogadja a fõépítész javaslatát, mely egyben 
tartalmazza a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által tett módosító javaslatokat is. 
 
Sax László: Az elõterjesztésben, illetve a határozati javaslatban nem látja, hogy szerepelne a Görgey utcából 
való felüljárónak a megépítési lehetõsége. Ismeretei szerint ez egy korábban felmerült kérés a lakók részérõl, 
véleménye szerint ez fontos lenne. Kérdése, hogy van-e mód ennek kiegészítésére.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a Képviselõ urat, hogy a tervek tartalmazzák a felüljáró 
megépítését, melyet Gyimóthy Ákos fõépítész is megerõsített.
 
Zám Zoltán: A megállóhelyek megvilágítása nagyon rossz, ezért javasolja a határozatba belefoglalni, hogy 
a MÁV gondoskodjon a tulajdonában lévõ területek megfelelõ térvilágításáról.
 
Szakszon József alpolgármester: Javasolta, hogy Pajer Árpád tervezõvel egyeztessenek.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a fõépítész által tett és a korábban befogadott módosításokkal.
 
No: 39
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 183/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozta az 
Esztergomi vasútvonal Óbuda - Piliscsaba közötti szakaszra vonatkozó vasúti pályakorszerûsítés 
engedélyezési terveinek véleményezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Esztergomi vasútvonal 
Óbuda - Piliscsaba közötti szakaszra vonatkozó vasúti pályakorszerûsítés engedélyezési terveit az alábbi 
pontosítások átvezetésével elfogadja:
 

1)     A Klapka utca - Ponty utca összekötésénél a Klapka utcai oldalon olyan csomópont kialakítása 
szükséges, amely tartalmazza a Pilisszentiván irányában késõbb kialakítandó összekötés lehetõségét.

2)     A Klapka utcáról megközelíthetõ P+R parkolót a hely adottságaihoz igazítva, nagyobb kapacitásúra 
kell tervezni.

3)     A tervezett új megállóhoz tartozó peronok északi végeinek gyalogos megközelítését biztosítani kell, 
mind a Görgey, mind a Pozsonyi utcából.

4)     A Ponty utcára csatlakozó utat és annak ívét úgy kell kialakítani, hogy azok a legkisebb 
kisajátítással járjanak, illetve hogy az érintett telkeken meglévõ épületek megmaradhassanak.

5)     Amennyiben mûszakilag megoldható, a vasúti pálya bõvítése az új megálló térségében ne 
szimmetrikusan, hanem a Görgey utca irányába bõvüljön, a Mátyás király utcai teleksor kisajátítási 
mértékének csökkentése érdekében.

6)     A Mátyás király utcai peron szélére elsõsorban a belátásvédelem céljából, 1.8 méter magas, tömör 
térhatároló paravánt kell kialakítani.

7)     A két részre bontott Szabadságligeti P+R parkoló alsó részét a közút vasút felõli oldalán kell 
kialakítani.

8)     A Szabadságligeti P+R parkoló felsõ részét a hely adottságaihoz igazítva, egy behajtóval és 
nagyobb kapacitással kell kialakítani.

9)     Pilisvörösvár Város érdeke, hogy a vasútvonal korszerûsítése során, azzal egy beruházásban 
valósuljon meg:
-         a védett vasútállomás-épület homlokzati felújítása értékmegõrzõ módon és,



-         az állomás teljes területének környezetrendezése. A vasúti területeken meglévõ, és a 
vasútvonal korszerûsítésével megépülõ építmények és mûtárgyak kezelõje, fenntartója a vasút 
üzemeltetõje legyen. A vasúti megállóknál fedett beállók épüljenek.

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A belterületi Szabályozási Terv módosítása jogbizonytalanság feloldása céljából

(Et.: 221/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 40
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 184/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozta a 
15/2004. (XII. 17.) sz. rendelet (Helyi Építési Szabályzat) SZT-1 számú melléklete (belterületi 
Szabályozási Terv) módosításának elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 15/2004. (XII. 17.) sz. rendelet 
(Helyi Építési Szabályzat) SZT-1 sz. melléklete (belterületi Szabályozási Terv) pontatlanságából fakadó 
értelmezési bizonytalanságot az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. § szerinti egyszerûsített eljárású 
Szabályozási Terv módosítás keretében kívánja feloldani. A Képviselõ-testület a módosításhoz szükséges 
tervezési feladatot a tervezésre jogosult önkormányzati fõépítészre bízza. A Képviselõ-testület felkéri a 
fõépítészt, hogy a módosításra vonatkozó elõterjesztést terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: 2009. január 30.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 

8. napirendi pont
A HÉSZ módosítása, magasabb szintû jogszabály rendelkezésével ellentétes rendelkezések hatályon 

kívül helyezése céljából (Et.: 226/2008.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, és 
támogatta a rendelet-módosítását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.
 
No: 41

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
19/2008. (XI. 04.) rendelete

a Pilisvörösvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2004. (XII.17.) rendelet módosításáról

 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
                      

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

9. napirendi pont
Játszótér, sportpálya és szabadidõs közpark kivitelezéshez közbeszerzési eljárás megindítása (Et.: 233-

2/2008., 233-2/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.    
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Zrínyi utcai játszótér átépítésére egy pályázaton támogatást 
nyertek. Ezzel a pályázattal hozták összhangba a terveket. A tervezõ módosította ennek megfelelõen a 
költségvetést, illetve a táblázat szerint a tervet. Az eredeti elõterjesztés határozati javaslatában a park tévesen 
Lõcsei utcaként szerepelt, annak javítása megtörtént Petõfi Sándor utcára, ezt kiosztották elõterjesztés 
kiegészítés formájában. A határozati javaslatból ugyanakkor ki lettek már véve azok a helyszínek, amik az 
elõzetes egyeztetésnél kikerültek a módosított táblázatnak megfelelõen (Vágóhíd utca, Templom tér és a 
Tavak „B” változat).
 
Gromon István polgármester: Eredetileg a város tíz pontján szerettek volna valamilyen szabadidõs 
közterület-fejlesztést megvalósítani, ebbõl két park és nyolc játszótér kialakítását tervezték. A végleges 
tervek alapján elkészített költségvetésbõl ugyanakkor egyértelmûen kiderült, hogy ennek a költsége, mely 
180.000.000 forint körüli összeg volt, meghaladja a tervezett keretet. A költségek csökkentésére 
végeredményben javasolják csökkenteni a helyszíneket a korábbi szándékukhoz képest. Az eredeti 
helyszínek közül nem valósulna meg a Vágóhíd utcai játszótér, a Tavaknál a B változat, valamint a 
Templom térnél tervezett játszótér, mely ellen egyébként is elég nagy tiltakozás volt az egyházközség 
részérõl. A Muttnyánszky sportpálya az eredeti tervekhez képest csökkentett mûszaki tartalommal valósulna 
meg.  Továbbá egyéb költségkíméléssel, a burkolt parkolók, valamint az ivóvíz kutak elhagyásával már 
finanszírozhatónak tûnnek a tervek. A költségbecslés szerint így a játszóterek összesen 117.793.460 forintba 
kerülnének, mely összeg esetleg a közbeszerzésen még csökkenhet. A kivitelezéshez szükséges fedezet 
részben a Weber Terranovától, a velük kötött együttmûködési megállapodás szerint erre a célra átadott 
48.000.000 forinttal, továbbá a Zrínyi utcai játszótér építésére elnyert 2.806.128 forint támogatási összeggel, 
a hiányzó fedezet célhitel igénybevételével biztosítható. 
 
Zám Zoltán: Megjegyezte, hogy a Zrínyi utcai játszótérre vonatkozó költségek a táblázat szerint nagy 
eltéréseket mutatnak.
 



Gromon István polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az ivóvíz kutak elhagyásával helyszínenként 
közel 1.000.000 forinttal tudták csökkenteni a költségeket.
 
Zám Zoltán: Tudomása szerint Uniós elõírás az új játszóterek létesítésénél az ivóvíz biztosítása. 
Amennyiben ez igaz, úgy érdemes átgondolni, hogy az ivóvíz ellátás késõbbiekben történõ biztosítása nem 
kerülne-e több költségbe a már meglévõ játszótér utólagos megbontásával, mint annak megépítésekor.   
 
Gromon István polgármester: Véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban az, hogy a vizet többféle 
nyomvonalon a játszótérhez lehet vinni, tehát meg lehet találni annak a legolcsóbb kivitelezési módját. 
Szavazásra tette fel az eredeti elõterjesztést magába foglaló, 233-2/2008. számú elõterjesztés-kiegészítésben 
szereplõ határozati javaslatot.
 
No: 42 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 185/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
játszótér kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Zrínyi utcában, a Görgey 
utcában, a Rákóczi utcában, a Szent Erzsébet utcában, a (sportpálya mellett), a Tavak mellett az „A” variáció 
szerint, és a Lõcsei utcában lévõ közterületeken játszóteret, sportpályát épít, valamint az Erdei kápolna 
mögött és a Petõfi S. utcában szabadidõs közparkot létesít.   
 
A Képviselõ-testület a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény és Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának (27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 7. § (1) 
alapján a közbeszerzésekrõl szóló törvény harmadik része szerinti Nyílt Nemzeti közbeszerzési eljárást indít 
a játszóterek és a szabadidõs közparkok építésére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Közbeszerzési Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy jelen határozat 
értelmében elfogadja a közbeszerzési ajánlati felhívást és a dokumentációt.
Az eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg.
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez szükséges fedezetet a következõk szerint biztosítja:
- 48.000.000 forintot a Weber Terranovától a velük kötött együttmûködési megállapodás alapján erre a célra 

átadott pénzeszközbõl,
- a Zrínyi utcai játszótér építésére elnyert 2.806.128 forint támogatási összegbõl,
- a további fedezetet célhitel igénybevételével.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

10. napirendi pont
Védõnõi, háziorvosi, fogszakorvosi körzetek módosítása (Et.: 220/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-
tervezetet.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet módosításának elfogadását.
 
No: 43
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének



   20/2008. (XI. 04.) rendelete 
a 6/2005. (IV. 07.) rendelet módosításáról

 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
                      

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

11. napirendi pont
Hozzájárulás a Pilisvörösvári Ifjúságot Támogató Egyesület székhelyének bejegyzéséhez a Városi 

Napos Oldal Szociális Központ épületében (Et.: 213/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 44
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 186/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Ifjúságot Támogató Egyesület (PITE) székhelyének bejegyzéséhez a Városi  Napos 
Oldal Szociális Központ épületében
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. 
törvényben és a polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben biztosított jogkörében eljárva 
hozzájárul ahhoz, hogy a Pilisvörösvári Ifjúságot Támogató Egyesület (PITE) székhelyének a Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ, Pilisvörösvár, Rákóczi utca 5. szám alatti ingatlant 
(Városi Napos Oldal Szociális Központ) bejegyezze.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

12. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása 

(Et.: 234/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 45
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 187/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ Alapító okiratának módosításáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális Központ 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 2009. január 1-jei hatállyal:  

1. Az 5. pont a következõ szerint módosul: Fenntartó szerve: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2. Az 5. pont kiegészül az alábbiakkal: D.) gyermekjóléti alapellátás

                  a) gyermekjóléti szolgáltatás
3. A 6. pont törlésre kerül.
4. A 10. pont A.) pontja a következõre módosul: A.) szociális- és gyermekjóléti alapellátások:

 
A Képviselõ-testület kezdeményezi a Megállapodás (intézményfenntartó társulás létrehozására) közös 
megegyezéssel történõ megszüntetését 2008. december 31-i hatállyal és külön megállapodások kötését 
Pilisszentiván Község Önkormányzatával, Pilisszántó Község Önkormányzatával, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatával és Remeteszõlõs Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás, a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásra.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális Központ módosított Alapító 
okiratát egységes szerkezetben adja ki.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a külön megállapodások kötésérõl tárgyaljon 
Pilisszentiván Község Önkormányzatával, Pilisszántó Község Önkormányzatával, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatával és Remeteszõlõs Község Önkormányzatával a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás, a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásra, s a 
megállapodásokat nyújtsa be jóváhagyás céljából 2008. november 30-ig.
 
Fedezet forrása a 2009. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: 2008. november 30., december 31.             Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Helyiségek átadása a Szentendrei Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvári Tagintézménye részére (Et.: 

211/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, ugyanakkor döntést nem hozott, 
tekintettel arra, hogy a szavazatok száma (5 igen és 4 tartózkodás) a minõsített többséget nem érte el. Az 
Oktatási Kulturális és Sportbizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén tárgyalta és támogatta az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 
No: 46
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 188/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Szentendrei Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvári Tagintézménye részére további két helyiség átadásról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pest Megye Önkormányzata által 
fenntartott Szentendrei Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvári Tagintézménye részére a nevelési tanácsadással 
kapcsolatos feladatok ellátására további 2 helyiséget biztosít a tulajdonát képezõ Pilisvörösvár, Rákóczi utca 
8. számú (581 hrsz-ú) ingatlanában, tornaszoba illetve raktár kialakítása céljából.
A térítésmentesen biztosított helyiségek rendeltetésszerû használathoz szükséges átalakítások elvégzése Pest 
Megye Önkormányzatának a feladata. A használatba adott helyiségeket mind a fenntartó, mind az intézmény 
kizárólag a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására használhatja.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kezdeményezi a korábban a Nevelési Tanácsadó 
rezsikérdésében megkötött Együttmûködési Megállapodás jelen határozat szerinti módosítását és 
felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírásra.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 

Pilisvörösvár tanítási napjának átcsoportosításához (Et.: 209/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
 
No: 47
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 189/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 
átcsoportosításához szükséges fenntartói hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §-ának (16) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár részére 2009. április 4-re (szombat) történõ tanítási 
nap átcsoportosítást engedélyezi.
 
Határidõ: 2009. április 4.                                                                    Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
A Vörösvári Újság részére fényképezõgép vásárlása a 2009. évben

(Et.: 224/2008.)
 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 48
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság részére új fényképezõgép vásárlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 300.000 forint összeget biztosít a 
Vörösvári Újság részére új fényképezõgép vásárlására, átcsoportosítással az „újság” szakfeladat, dologi 
kiadások terhére.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy jelen határozatnak megfelelõen a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

16. napirendi pont
Iratkezelõ szoftver beszerzése (Et.: 223/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No: 49
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 191/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata 
iratkezelõ szoftver kiválasztásáról, beszerzéséhez forrás biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott három árajánlat 
közül a netTeam Zrt. ajánlatát tartja az összességében legkedvezõbbnek, ezért dönt az árajánlat szerinti 
szoftver beszerzésérõl.
Az iratkezelõ szoftver beszerzési (program, licence díj, telepítés, betanítás, migrálás, stb.) költsége 
1.584.000 forint. A forrás biztosítása a Polgármesteri Hivatal 2008. évi dologi kiadásai átcsoportosításából 
történik.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az iratkezelõ szoftver beszerzéséhez tegye meg a szükséges 
intézkedést, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a netTeam Zrt–vel a szerzõdést kösse meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                      Felelõs: Jegyzõ, Polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

17. napirendi pont
Pilis-Buda-Zsámbék TKT szociális koncepciója Pilisvörösvárra vonatkozó részének elfogadása (Et.: 

210/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 50
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 192/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás szociális koncepciója Pilisvörösvárra vonatkozó 
részének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3)-(5) bekezdései szerint elkészített, és a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által az 57/2008. (IX. 11.) sz. határozattal elfogadott szociális 
szolgáltatásszervezési koncepciónak a Pilisvörösvár Város Önkormányzatára vonatkozó részét elfogadja.
            
 
 
Határidõ: azonnal                                                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

18. napirendi pont
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás és a Városi Napos Oldal Szociális Központ 

elszámolása a 2006. évi szociális és gyermekjóléti feladatellátás finanszírozásáról (Et.: 227/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta 
és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 51
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 193/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Napos Oldal Szociális Központ és a PBZS TKT között a 2006. évi szociális és 
gyermekjóléti feladatellátás finanszírozásával kapcsolatos követelésének mérséklésével kapcsolatban
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ és a PBZS TKT között a 2006. évi szociális és gyermekjóléti feladatellátás finanszírozása 
kérdésében 2007. év óta a PBZS TKT részérõl vitatott 4.040.000 forint összegû kistérségi normatív 
támogatásnak megfelelõ összegû normatív juttatásra vonatkozó igényét 50 %-ra mérsékli, tekintettel arra 
hogy a  PBZS TKT az adott  idõszakra ennek a normatívának a lehívására, - a feladat ellátásától függetlenül- 
nem volt jogosult.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Pilis-Buda-Zsámbék 
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének, és felhatalmazza a jelen határozatnak megfelelõ 
megállapodás aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésrõl szóló 

1/2008. (II. 06.) Kt. sz. rendelet-módosítása (Et.: 229/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezetet. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
No: 52

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
  21/2008. (XI. 4.) rendelete 

a 1/2008. (II. 06.) rendelet módosításáról
 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
                      

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

20. napirendi pont
2009. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása (Et.: 212/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 53
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 194/2008. (X. 30.) sz. határozata a 2009. 
évi belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a kockázatelemzéssel 
alátámasztott 2009. évi belsõ ellenõrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Polgármesteri 



Hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre vonatkozik, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

21. napirendi pont
Fejlesztési célhitel hitelcél átcsoportosítás (Et.: 217/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
 
No: 54
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 195/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
2006. évben felvett Ö 4200 2006 0235/02 számú infrastruktúra-fejlesztési hitelcél átcsoportosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Ö 4200 2006 0235/02 számú, 
20 éves futamidõre, 500 millió forint összegben felvett fejlesztési célhitel még fennálló összegébõl 
5.731.430 forintot átcsoportosít az önkormányzati intézmények felújítás-fejlesztési forrására.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét a határozat 
értelmében módosítsa, és terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: 2009. augusztus 10.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 nem szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Fejlesztési célhitelkeret meghatározása, és közbeszerzési eljárás megindítása

(Et.: 240/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
Az elõterjesztéssel kapcsolatban szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy a Képviselõ-testület most a ciklus 
közepén dönt elõször arról, hogy fejlesztési célhitelt vesz fel. Véleménye szerint akkor lehet hitelt felvenni, 
ha a Képviselõ-testület azt olyan célra akarja fordítani, amihez tud pénzt, egyéb forrást is szerezni a hitelen 
kívül. Azok a célok, amik az elõterjesztésben meg vannak jelölve, véleménye szerint ilyen célok. A 
megjelölt célok remélhetõen pályázat útján támogatott projektek lesznek. Egy dologra nem vonatkozik ez, az 
intézmények karbantartása. Az Önkormányzat intézményeinek épületei súlyos módon el vannak hanyagolva, 
az ablakcseréken kívül éveken keresztül rengeteg létfontosságú karbantartási munka nem történt meg. Sajnos 



ezekhez a beruházásokhoz tehát hitel felvétele szükséges.    
 
Szakszon József alpolgármester: Polgármester úr által elmondottakat pontosította, miszerint az 
elõterjesztés tartalmaz számtalan olyan célt, amelyhez külsõ forrás bevonására van remény.  Az elõterjesztés 
és a határozat kettéválik. A Képviselõ-testület majd akkor dönthet a hitelfelvételrõl, amikor az 
Önkormányzat pályázaton nyer.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 55
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 196/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata 
infrastruktúra-fejlesztési célhitel felvételérõl és a közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt 
fejlesztési célok megvalósítása érdekében 280.000 e forint összegû MFB infrastruktúra-fejlesztési célhitel 
felvételét és közbeszerzési pályázatát hirdeti meg:
 

1. hitelcél: Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célokra (szennyvíz-beruházás) 12.000 e forint
2. hitelcél: Általános beruházási célokra (út, járda, parkoló, játszóterek építése) 135.300 e forint
3. hitelcél: Közoktatási célú beruházások (ÁMK, és intézmények) felújítása 132.700 e forint,

 
A Képviselõ-testület tehát összesen 280.000 e forint, azaz Kettõszáznyolcvanmillió forint összegû fejlesztési 
célhitel igénybevételét határozza el, a fenti önkormányzati beruházások megvalósítása érdekében. A hitel 
futamidejét 20 évben, rendelkezésre tartási idejét 2 évben jelöli meg.
A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási - és tõkejellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat-módosításai során figyelembe veszi.
A Képviselõ-testület a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény II. rész 4. fejezete alapján a 
fejlesztési célhitel felvételére közösségi, nyílt eljárást indít. A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ 
és Bíráló Bizottságot, hogy a hitelfelvételhez szükséges ajánlati felhívást és a dokumentációt elfogadja. Az 
eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg.
 
A Képviselõ-testület a fejlesztési célhitel felvételével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 88. §-ában meghatározott hitelfelvételi korlátot nem lépi túl.
 
Határidõ: folyamatos 2008. december 31.                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

23. napirendi pont
Intézmények felújítása a 2008. és a 2009. évben (Et.: 230/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását. 
 



No: 56
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 197/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények felújításáról a 2008. és a 2009. 
években
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az elõterjesztés mellékletét képezõ 
intézményi felújítási táblázatban foglalt munkálatokat és beszerzéseket a táblázatban foglalt összeg erejéig, 
az ütemezés szerint elvégezteti.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzõt, hogy az intézmények vezetõivel kössön 
Támogatási megállapodást a pénzeszközök átadására, ellenõrizze a fejlesztések elvégzését, az elvégzett 
feladatokról tájékoztassa a Képviselõ-testületet.

 
Fedezet forrása:
2008. évben:
- a fejlesztési hitelkeretbõl                                                                                            5.731 e Ft,
- az intézményi felújítási tartalékkeretbõl                                                                       4.633 e Ft,
2009. évben:
- az újonnan felvételre kerülõ fejlesztési célhitelbõl (196/2008. (X. 30) Kt.)     28.541 e Ft,
- a 2009. évi költségvetés saját forrása terhére                                                14.328 e Ft,
 

 
Határidõ: folyamatos, 2009. december 31.                            Felelõs: Polgármester, jegyzõ,
                                                                                                             intézmények vezetõi
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

24. napirendi pont
Javaslat lakásrendelet módosításra (Et.: 216/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezetet. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-
tervezet módosításának elfogadását.
 
No: 57
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
22/2008. (XI. 4.) rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 8/1997. (VI.30.) rendelet módosításáról

 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
                      

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
 Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását
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25. napirendi pont
Pilisvörösvári köztemetõben fasorok telepítése (Et.: 186-2/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az elõterjesztést és a határozati javaslatot kiegészítette a következõ 
módosítással: kislevelû hársfákat telepítsenek a Pilisvörösvári köztemetõben. E módosítással kapcsolatban 
észrevétele, hogy Schreck Szilvia mezõgazdász pontosan kidolgozott javaslatát tartalmazza az elõterjesztés. 
A módosító javaslattal kapcsolatban nem lett kikérve a véleménye. Javaslata az, hogy Schreck Szilvia 
szakvéleményének megkéréséig e kérdésben halasszák el a határozathozatalt, vagy az eredeti, általa is 
jóváhagyott határozati javaslat tekintetében döntsön a Képviselõ-testület. (Ez azért sem probléma, mert a 
határozati javaslat nem tartalmazza a fafajtákat.)
 
Szavazásra tette a módosító javaslat elfogadását, miszerint kislevelû hársfákat ültessenek a köztemetõben. 
 
No: 58
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 8 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az eredeti, elõterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 59
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 198/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
köztemetõben fasorok telepítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár köztemetõjében, 
az új parcellában, valamint a temetõ parkolójában fasorok telepítésére, illetve pótlására bruttó 2.000.000 
forint keretösszeget biztosít a 2008. évi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete VII. fõcím. 5. alcím 
„Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás” szakfeladat címen rendelkezésre álló keretbõl.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt a komplett fásításra (fák beszerzése, elültetése, utógondozása) 
vonatkozó árajánlatok bekérésére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezõbb ajánlat elfogadására és a szerzõdés 
megkötésére.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 12 igen és 2 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

26. napirendi pont
Pilisvörösvári köztemetõ ravatalozójának tetõfelújítása (Et.: 228/2008.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 60
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 199/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári köztemetõ ravatalozójának tetõfelújításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári köztemetõ 
ravatalozójának tetõfelújítására 3.000.000 forintot irányoz elõ, ebbõl 1.287.000 forintot tartalékkeretként.
 
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári köztemetõ ravatalozójának tetõfelújítását 
cserépfedéssel, a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot adó pályázóval, Peller Lászlóval 
készítteti el.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval a fentiek szerint a szerzõdést 
bruttó 1.713.000 forintra megkösse.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1.287.000 forintos tartalékkeretbõl az esetlegesen 
felmerülõ pótmunkák finanszírozására.
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez szükséges fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 12 sz. melléklet, 
VII. fõcím, 17. alcím, „városüzemeltetési szolgáltatás” címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

27. napirendi pont
Pilisvörösvár 4723 hrsz-ú Csuka utca egy részének értékesítésérõl

(Et. 232/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az elõterjesztést, és támogatta a Csuka utca egy részének, 
hozzávetõleg 39 négyzetméternyi terület 8.000 forint/m2 áron történõ értékesítését. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a  8.000 forint/m2 árral való értékesítéssel.
 
No: 61
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 200/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 4723 hrsz-ú Csuka utca egy részének értékesítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 4723 hrsz-ú 
ingatlanból a határozat mellékletét képezõ részt, hozzávetõleg 39 négyzetméter nagyságú területet értékesít 
Kovács Balázs, Pilisvörösvár, Harcsa u. 47. szám alatti lakos részére 8.000 forint/m2 áron.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 34/2007. (XII. 04.) számú rendelete szerinti nyilvános pályáztatást ez 
esetben nem lehet alkalmazni, mivel ez a terület más számára nem értékesíthetõ.
Az ingatlan vételével kapcsolatosan felmerülõ összes költség (telekalakítás, adásvételi szerzõdés, stb.) vevõt 
terheli.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti adásvételi szerzõdést megkösse.
 



Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

28. napirendi pont
Pilisvörösvár 6224 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának 

értékesítése (Et. 241/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 62
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 201/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6224 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 6224 hrsz-ú 
ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadát értékesíti Földesi Ildikó (Hajdúszoboszló, Erkel F. u. 67. szám alatti lakos) 
részére 875.000 forintos vételáron. Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevõt terheli.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti adásvételi szerzõdést megkösse.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

29. napirendi pont
Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan mûvelési ág változási ügye

(Et.: 239/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No: 63
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 202/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan „mûvelési ág” változásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 15/2007. (VI. 14.) sz. 
rendeletében jóváhagyott út kialakítása érdekében, a Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 
„kivett mocsár” mûvelési ágat, „kivett közterület” mûvelési ágra változtatja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot a Budakörnyéki Földhivatalhoz 
benyújtsa.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.    



 
 

30. napirendi pont
Vörös Árpád és Vörösné Halmos Andrea 2343/1 hrsz-ú ingatlan utcafronti telekhatárra vonatkozó 

kérelme (Et.: 242/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a Kápolna utca területébõl a határozati javaslat 
mellékletét képezõ térképmásolaton bejelölt terület 6.000 forint/m2 áron történõ értékesítését. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a 6.000 forint/m2 áron való értékesítéssel.
 
No: 64
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 203/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata 
Vörös Árpádnak és Vörösné Halmos Andreának 2343/1 hrsz-ú ingatlan utcafronti telekhatárára 
vonatkozó kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 2354 hrsz-ú 
Kápolna utca területébõl a határozat mellékletét képezõ térképmásolaton bejelölt területet, bruttó 6.000 
forint/m2 áron értékesíti Vörös Árpád és Vörösné Halmos Andrea részére.
A 2354 hrsz-ú Kápolna utca forgalomképtelen közterület, annak a térképen jelölt része értékesíthetõ, és a 
visszamaradó út szélessége a Helyi Építési Szabályzat 24. § (6) bek. b. pontjában foglaltaknak (a kiszolgáló 
utak esetében lakóövezetben 12 méter a szabályozási szélesség) megfelelõ szélességû marad (22-27 méter).
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy jelen határozatnak megfelelõen a vagyonrendelet mellékletének 
módosítását terjessze a Képviselõ-testület elé.
A megosztást követõen az értékesítendõ terület mûvelési ágát „közterület” mûvelési ágból „beépítetlen 
terület” mûvelési ágra kell változtatni. A telekhatár-rendezéssel és adásvételi szerzõdéssel kapcsolatos 
költségek a vevõket terhelik. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti 
adásvételi szerzõdést aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

31. napirendi pont
Pilisvörösvári ivóvíz-kutak energiaellátása (Et.: 236/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
 
Pándi Gábor: Elmondta, hogy Pilisvörösvár lakosai azt a Duna vizet fogyasztják, mely négy-öt ország által 
szennyezõdik. Ezt a vizet tisztítják meg Szentendrén átszivattyúzva egy sóderágyon. A DMRV megfúrta a 
karsztvizet, mely több kilométerre van a föld alatt. Felvetette, hogy esetleg a szóban forgó megváltási díj 
fejében biztosítana a DMRV Pilisvörösvár határában (például a Ligeti templom udvarában) egy karsztvíz 
kutat, ahonnan nagyobb mennyiségben (akár fõzéshez stb.) egészséges vizet tudnának a lakosok otthonukba 
szállítani. Elmondta továbbá, hogy ismerete szerint Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ megkereste a 
DMRV illetékesét, aki e javaslat ellen nem zárkózott el. További tárgyalásokat igényel ugyanakkor ennek 
megvalósítása, amennyiben igény van rá.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a cél az, hogy a DMRV Zrt. a Pilisvörösvár 076/2 hrsz-ú 
területen lévõ ivóvízkút energiaellátásához szükséges légkábel megépítéséhez fizessen meg egy egyszeri 
megváltási díjat, illetve ezen túlmenõen építse meg a karsztkutat. Amennyiben a karsztkút létesítésének 



bármilyen akadálya lenne, úgy újabb tárgyalások révén döntenek ismét. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a következõ kiegészítéssel: a Képviselõ-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy maximum a rendelet szerint megváltási díj összegének mértékéig megállapodást 
kössön a karsztkút létesítésére, és hogy az engedélyt csak ezek után adja meg.
 
No: 65 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 204/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári 076/2 hrsz-ú területen lévõ ivóvízkútnak légkábelen történõ energia-ellátásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 076/2 hrsz-ú 
területen lévõ ivóvízkút energiaellátásához szükséges légkábel megépítéséhez a külterületen, a 081 hrsz-ú 
Magyar Állam tulajdonában és Magyar Közút Kht. kezelésében lévõ országos közúton a köztisztaság 
fenntartásáról és a városképvédelem egyes kérdéseirõl szóló 4/1991. (V. 14.) Kt. számú rendeletének 9.§ (2) 
bekezdése alapján hozzájárul. A hozzájárulás feltételeként a DMRV a rendelet 9. § (3) bekezdése szerint 
egyszeri megváltási díjat köteles megfizetni.
 Az engedélyes terv alapján a rendelet 1. sz. melléklete értelmében légvezeték építésénél oszlop esetén 
27.400 forint/db, vezeték esetén 3.450 forint/fm megváltási díjat köteles fizetni.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a fentiek szerint, a kiviteli tervek alapján a 
hozzájárulás feltételeként fizetendõ megváltási díjat állapítsa meg, valamint a fentieknek megfelelõ 
hozzájárulást adja meg.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy maximum a rendelet szerint megváltási díj 
összegének mértékéig megállapodást kössön a karsztkút létesítésére, és hogy az engedélyt csak ezek után 
adja meg.  
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

32. napirendi pont
Névtelen közterületek elnevezése (Et.: 235/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Az elõterjesztésben szereplõ I. számú határozati javaslatra módosító 
javaslatot tett, mely szerint a Pilisvörösvár 5002 hrsz-ú közterületet Malom dûlõ helyett Ürgemalom dûlõnek 
nevezzék el. A módosított határozati javaslatot befogadja. Szavazásra tette fel az I. számú módosított 
határozati javaslatot az Ürgemalom dûlõ elnevezéssel.
 
No: 66
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 205/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
5002. hrsz-ú  közterületet elnevezésének megállapításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Pilisvörösvár 5002 hrsz-ú közterületet Ürgemalom 
dûlõnek nevezi el. 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az utcanév táblákat helyeztesse ki.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a fenti határozatot tegye közzé, az utcanévjegyzéket egészítse 
ki, a házszámokat a fentiek figyelembevételével állapítsa meg, illetõleg értesítse az intézményeket, 
hatóságokat és a közmûtársaságokat.



 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával 
hozta.        
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati 
javaslatot. 
 
No: 67
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 206/2008. (X. 30.) Kt. sz. határozata a 
7778/1. hrsz-ú közterület elnevezésének megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Pilisvörösvár 7778/1. hrsz-ú közterületet Katona 
József utcának nevezi el.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az utcanévtáblákat helyeztesse ki.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a fenti határozatot tegye közzé, az utcanévjegyzéket egészítse 
ki, a házszámokat a fentiek figyelembevételével állapítsa meg, illetõleg értesítse az intézményeket, 
hatóságokat és a közmûtársaságokat.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.     
 
 

33. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 180/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No: 68
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

34. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 205/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 69
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

35. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kimmelné Sziva Mária kérdésére 
elmondta, hogy a víziközmû privatizációjával kapcsolatosan Dr. Gémesi Györggyel, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségének elnökével egyeztették álláspontjaikat, illetve több vonalon megbeszélés 
folyt ez ügyben. Egy késõbbi ülésen fogja javasolni az elõterjesztés tárgyalását.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Jelezte, hogy számításaik szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
teljes pénzügyi kerete nem elegendõ 2008. év végéig, ezért 2008. novemberében a keret növelése tárgyában 
kérésüket a Képviselõ-testület elé terjesztik. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A gazdálkodási osztály vezetõje, valamint az aljegyzõ, igazgatási osztály 
vezetõjének számításai kismértékben eltérõek ugyan, de azt a határozott tájékoztatást kapta, hogy az eddigi 
kb. 60 %-os keret-felhasználást figyelembe véve, a jelenleg rendelkezésre álló SZEB keret fedezi az 
elõreláthatóan még kifizetésre váró tételeket. Véleménye szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
körültekintõen, minden alkalommal a jogszabályoknak megfelelõen és jól gazdálkodott az egész évre 
meghatározott teljes szociális kerettel, tudja ezt azért is, mert minden bizottsági ülésen részt vesz. 
Amennyiben mégis szükséges lenne a keret kibõvítése, természetesen a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni 
majd a keret bõvítése iránti kérésüket.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Elmondta, hogy a tájékoztatást elfogadja, külön írásban választ nem kér a 
felvetett jelzésre.
 
Molnár Sándor: A pilisvörösvári vasútállomásra közel egy idõben Budapest és Esztergom felõl beérkezõ 
vonatok bevárják egymást az állomáson. Úgy gondolja, hogy egyébként is hosszú a várakozási idejük 
ezeknek a szerelvényeknek, és ezzel még jobban növelik a menetidõt. Jelzése közérdekû, ezért kérte a 
szükséges intézkedések megtételét a fenti állapot megszüntetésére.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Molnár Sándor Képviselõ Úr interpellációjára elmondta, hogy ez ügyben 
már több lakossági bejelentés is érkezett, melyet megküldtek a MÁV részére. Természetesen ezúttal is 
továbbítják Képviselõ úr bejelentését a MÁV-nak.
 
Gromon István polgármester: Megállapította, hogy a képviselõknek további kérdésük, észrevételük a 
napirendi pont kapcsán nincs. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta a nyílt ülést  2326 órakor.    
 
 
   
 
 

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


