
Ikt. szám: 01-55/6/2018.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2018. március 1. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János 1900

-kor távozott, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet 1837-kor 
érkezett
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Páva Gábor városgondnoksági 
osztályvezetõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Berényi Ildikó intézményvezetõ – Mûvészetek Háza, 
Varga Máté Benedek igazgatóhelyettes, könyvtárvezetõ – Városi Könyvtár, Palkovics Mária – Vörösvári 
Újság, Pilis Tv  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes.  
Kiosztós anyagban a képviselõk megkapták a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos táblázatot 
(38/2018. számon), az Ügyrendi Bizottság által javasolt támogatási összegek feltüntetésével.
Szavazásra tette fel az napirendi pontok és a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat, és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta.  
 
Napirendi pontok                                                                                           Elõadó
 



1.)      A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár 2017. évi közmûvelõdési és 
közgyûjteményi tevékenységérõl szóló beszámolójának, 
valamint a 2018. évi közmûvelõdési és közgyûjteményi 
munkatervének jóváhagyása (Et.: 42/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)      A Helyi építési szabályzatnak (HÉSZ) a Településképi 
rendelettel való összhangja megteremtéséhez szükséges 
módosítása (Et.: 40/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)      A Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési 
szabályzatának módosítása (Et.: 34/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 
4.)      A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus 

ügyintézésrõl szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése (Et.: 33/2018.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

5.)      Közbeszerzési eljárás eredménye a szilárd burkolatú járda, 
parkoló és út kivitelezõjének kiválasztása tárgyában (Et.: 
45/2018.) 
 

Gromon István
 polgármester

 



6.)      Közbeszerzési eljárás indítása az Iskola utcai, a Tavasz 
utcai és a Budai úti járdák, valamint a Szent István utcai 
csapadékvíz-elvezetés kivitelezõjének kiválasztására (Et.: 
46/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

7.)      Közbeszerzési eljárás indítása a Nagy-tó körüli sétány és 
futópálya, valamint a hozzá tartozó közvilágítás 
kivitelezõjének, illetve a Harcsa utcai útkorrekció 
kivitelezõjének kiválasztására (Et.: 43/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)      A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása (Et.: 44/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 
9.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-

testületének 2018. évi munkaterve (Et.: 36/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 
10.)

           
 

A civil szervezetek 2018. évi támogatása (Et.: 38/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 
11.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 39/2018.) Gromon István
 polgármester

 
12.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 35/2018.)    
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

13.)
           
 

Felvilágosítás kérés                  

 
 

1. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 2017. évi közmûvelõdési 

és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló beszámolójának, valamint a 2018. évi közmûvelõdési és 
közgyûjteményi munkatervének jóváhagyása

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 42/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A beszámoló rendkívül 
alapos és minden részletre kiterjed.
  
Kollár-Scheller Erzsébet: Véleménye szerint a korábbi évekhez képest nagyon sok újdonság fedezhetõ fel 
a Mûvészetek Háza programjaiban, ami igen örvendetes. A beszámolóban olvasható, hogy a könyvtárba 
beiratkozók száma csökkent, és ez a könyvtár nyitva tartásának idejével is összefüggésbe hozható. Kérdése, 
hogy megfontolásra került-e, hogy a nyitvatartási idõn módosítsanak, hogy ezzel esetleg a látogatók számát 
növelhessék? 
 
Varga Máté Benedek könyvtárvezetõ: A módosított nyitvatartási idõ nem végleges, igyekeznek a 
legoptimálisabb idõpontokat megtalálni. Az alacsony létszám miatt nem tudnak nagymértékben változtatni a 
nyitvatartási órákon, illetve a városi könyvtáraknak a kötelezõ szombati nyitvatartási idõt is figyelembe kell 
venniük. Arra gondoltak, hogy a rövidebb idõtartamú napok tekintetében további két óra meghosszabbított 
nyitvatartással – 19 óráig – fogadnák a látogatókat. 
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a 19 óráig tartó nyitvatartás alkalmasabb azok számára, 



akik esetleg munkaidõ után keresik fel a könyvtárat. A városi rendezvények jó színvonalon, nagy 
odafigyeléssel kerülnek megrendezésre. Az intézmény vezetõje nagyon sok erõt, energiát fektet a 
marketingbe és a gazdag programkínálat megteremtésébe. Számos állandó program található az 
intézményben pl. Filmklub, Társasjáték klub, Úti élménybeszámoló sorozat, Könyvklub, stb. A városi 
rendezvények megszervezésében az önkormányzatnak is nagy segítségére van az intézmény. Kiemelte még a 
gyermekprogramokat, amelyek szintén nagyon sikeresek voltak az elmúlt évben.
Az intézmény vezetõje sok esetben áll elõ fejlesztési javaslatokkal is, amely hozzájárul az intézmény sikeres 
mûködéséhez.
Fontosnak tartja a könyvtár jó mûködését, és örül annak, hogy nagyon sok látogató veszi igénybe a 
szolgáltatásokat. Örömmel látja, hogy az új dokumentumok beszerzése és a régi elhasznált könyvek 
selejtezése folyamatos. A könyvtár udvarán is több programot, pl. nyáresti koncerteket szerveznek.
 
Berényi Ildikó intézményvezetõ: Nagyon köszöni a Képviselõ-testületnek is a támogatást, melyet az 
intézmény mûködéséhez biztosít.
 
Gromon István polgármester: A közmûvelõdési feladatok finanszírozásával összefüggésben elmondta, az 
állami támogatás továbbra is igen alacsony mértékû. A Mûvészetek Háza fenntartására nagyságrendileg 100 
millió forintot biztosítanak, melybõl 17,5 millió forintot finanszíroz az állam. Ennek ellenére fontosnak tartja 
az intézmény finanszírozását, mert a beszámolóban látható, hogy milyen nagy igény van a 
közmûvelõdésre.     
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 22/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közmûvelõdési és 
közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekrõl, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-nak (5) bekezdése 
b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Mûvészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 
Pilisvörösvár közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenységérõl szóló 2018. február 22. napján benyújtott, 
2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
A Helyi építési szabályzatnak (HÉSZ) a Településképi rendelettel való összhangja 

megteremtéséhez szükséges módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 40/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy mit jelent a 11. § tekintetében a következõ bekezdés:
„35. §  (1) Területgazdálkodási okokból villamosenergia-átviteli (400 kV-os) hálózat Pilisvörösvár területén 



nem helyezhetõ el..” – Miért csak a 400 kV-os hálózatra vonatkozik ez a bekezdés és a többi 
magasfeszültségre nem? Javasolja, hogy nagyfeszültségû hálózat kifejezést használják ez esetben. 
„..(2) Klímaváltozás okozta hatáskompenzálás érdekében, területgazdálkodási okokból a villamos energia 
hálózat építményeit az (3)-(6) bekezdés szerint kell telepíteni..” – Véleménye szerint ez a bekezdés arra 
vonatkozik, hogy földkábelek kerüljenek kiépítésre a légvezetékek helyett.
„..(5) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendõ hálózatot földalatti 
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni..” Számára nem egyértelmû, hogy mit jelent a „közös oszlopsor”. – 
Mivel közös? – Mert egy kábel lehet optikai is, nem csak elektromos.
„..(7) „Új villamosenergia ingatlanbekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás kiépítésével 
szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad. Ha közterületi útburkolatbontásra lenne 
szükség, akkor a föld feletti csatlakozás kiépíthetõ, de egyidejûleg a telken belül a föld alatti csatlakozás 
lehetõségét a mérõórától a telekhatárig ki kell építeni…” – Úgy gondolja, hogy az állampolgároknak ez igen 
nagy plusz terhet jelentene, hogy a föld alatti csatlakozást kiépítsék.    
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A jelenlegi HÉSZ-módosítást a Képviselõ-testület több esetben tárgyalta, és 
a novemberi ülésen a Képviselõ-testület már jóváhagyta ezt a rendeletmódosítást.
A módosításra a magasabb szintû jogszabályváltozások miatt volt szükség. Az állami fõépítész 
véleményezte az anyagot, a pontosítás megtörtént. Jelen esetben a Képviselõ-testületnek már csak egy 
formai döntést kell meghoznia, az országos fõépítész által jóváhagyott anyagon már nem lehet változtatni.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A „területgazdálkodási ok” azt jelenti, hogy a 400 kW-os 
hálózatnak igen magas a biztonsági övezete, mely szerint az érintett területen semmilyen építés nem 
engedélyezett. Ezért került az a megfogalmazás a bekezdésbe, miszerint területgazdálkodási okokból nem 
indokolt ennek a hálózatnak a telepítése. 
A klímaváltozás okozta hatás egyrészt azt jelenti, hogy amennyiben légvezeték telepítésével épülnek ki a 
hálózatok, és ennek eredményeként erdõket irtanak ki, az rossz hatással van az ökológiára, klímaváltozásra. 
Másodsorban a változékony idõjárás, heves viharok okozta károk miatt. A légvezetékek 
üzemeltetése/karbantartása lényegesen költségesebb, mint a földkábeles hálózat üzemeltetése.       
A föld alatti csatlakozás már korábban, és jelenleg is szerepelt a HÉSZ-ben, miszerint az elektromos 
felújítási/helyreállítási munkálatok után kizárólag földkábel kiépítését lehet megvalósítani.  
A rekonstrukciós munkákat általában az akadályozta, hogy a magáningatlanokon az Elmû nem végezhet 
munkálatokat, s mivel a magáningatlanokra az Elmû munkatársai nem tudtak bejutni, a helyreállítási 
munkálatok sem valósulnak meg teljes mértékben.   
Ezért hivatkoztak a HÉSZ-ben arra, hogy ha bármelyik szolgáltató átalakít/épít, akkor azt kizárólag 
földkábeles hálózat csatlakozással tehesse meg. Véleménye szerint ez a beruházás nem jelentene olyan 
nagymértékû többletkiadást a szolgálató cégeknek, viszont a földkábeles hálózat biztonságosabb.  
A közös oszlopsor is szerepelt már korábban is a szabályzatban, amely arra vonatkozik, hogy ha már létezik 
a hálózat az adott közterületen, akkor már nem engedélyezik új hálózat kiépítését, hanem a már meglévõ 
oszlopsorra kell ráhúzni a vezetéket.   
 
Gromon István polgármester: Jelen esetben a Képviselõ-testületnek egy formális döntést kell hoznia. Úgy 
gondolja, hogy a rendeletben lévõ megfogalmazások a lakosság érdekeit védik, és hasznosak a jövõt illetõen. 
Fontos, hogy a jövõben már ne légvezetékek készüljenek, hanem földkábeles hálózatok kerüljenek 
kiépítésre.  
 
Kõrössy János: Nem érti, hogy akkor miért nem hivatkoznak a magasfeszültségû vezetékre, miért pont a 
400 kV-os hálózatra, mikor attól van nagyobb és kisebb hálózat is.
A magáningatlan tulajdonosoknak a földkábeles hálózat kiépítését magas anyagi ráfordítással lehet 
megoldani. Beruházás szempontjából a légvezeték kiépítése gazdaságosabb, mint a földkábelé. Léteznek 
szigetelt vezetékek, akár 22 kV-os rendszerek is, illetve szigetelt vezetékek erdõkön keresztül is 
kiépíthetõek.   
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A 400 kV-os hálózat azért lett nevesítve, mert a Regionális 
fejlesztési tervben egy 400 kV-os hálózat építését tervezik ebben a körzetben, és azt szerette volna az 



önkormányzat elérni, hogy ne a településen keresztül haladjon a magasfeszültségû hálózat. Jelenleg az 
ingatlantulajdonosok az elektromos bekötéseket kizárólag földkábelben építhetik ki, még akkor is, ha 
légvezetékes hálózat van.      
 
 
Megékezett Selymesi Erzsébet 1837-kor
A Képviselõ-testület létszáma 12 fõre módosult.
 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 3

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
3/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló
16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

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

3. napirendi pont
A Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 34/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzata módosításának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, 
hogy a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzatának 2018. 02. 15. napján 
benyújtott módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont



A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrõl szóló 16/2005. (X. 28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 33/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Tekintettel arra, hogy 2018-tól az elektronikus ügyintézést az ASP rendszerhez történõ csatlakozással az 
önkormányzat biztosítani tudja, és a fenti jogszabályi rendelkezéstõl eltérni nincs is lehetõségünk, az 
elektronikus ügyintézést korlátozó önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet hatályon kívül helyezését.   
 
No.: 5

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
4/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelete

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrõl szóló
16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

 szavazatával megalkotta.
 

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

5. napirendi pont 
Közbeszerzési eljárás eredménye a szilárd burkolatú járda, parkoló

 és út kivitelezõjének kiválasztása tárgyában
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 45/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. A tavalyi év 
végén döntöttek a beruházások megvalósításáról. Az összefoglaló táblázatban láthatóak az értékelések. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.  
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 24/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata 
közbeszerzési eljárás nyertesérõl a szilárd burkolatú járda, parkoló és temetõi út kivitelezõjének 
kiválasztására indított meghívásos egyszerû eljárás tárgyában 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

-       a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 7 gazdasági szereplõnek egyidejûleg, 
közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével induló közbeszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek hirdeti ki,

-       a Nadi Építõ és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Stone Dekor Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Jó-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Strabag Általános Építõ Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,



-       az elsõ feladatrész tekintetében (Puskin utca 8. szám alatti udvarban lévõ parkoló burkolása és az 
összekötõ járda kialakítása a Házasságkötõ terem és a Kormányablak felé) a legkedvezõbb ajánlatot 
adó Nadi Kft-t hirdeti ki nyertesnek nettó 8.764.400 forint + Áfa, azaz bruttó 11.130.788 forint 
összeggel, 60 hónap garanciával, 15 napos elõteljesítéssel és 255 hónap szakmai gyakorlattal,

-       a második feladatrész tekintetében (Szent Erzsébet köz burkolása faltól falig, a meglévõ járda 
felújítása) a legkedvezõbb ajánlatot adó Jó-Ép Kft.-t hirdeti ki nyertesnek nettó 9.520.000 forint + 
Áfa, azaz bruttó 12.090.400 forint összeggel, 60 hónap garanciával, 15 napos elõteljesítéssel és 51 
hónap szakmai gyakorlattal,

-       a harmadik feladatrész tekintetében (köztemetõi útépítés folytatása, a fõbejárat útjának 
meghosszabbításával, valamint a XV. és a XVII. parcellák között lemenõ út burkolására) a 
legkedvezõbb ajánlatot adó Nadi Kft.-t hirdeti ki nyertesnek nettó 3.799.220 forint + Áfa, azaz bruttó 
4.825.009 forint összeggel, 60 hónap garanciával, 10 napos elõteljesítéssel és 255 hónap szakmai 
gyakorlattal,

-       felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legjobb ajánlatot adókkal kösse meg a 
kiviteli szerzõdést.
 

Fedezet forrása: A 3. feladatrész tekintetében a 2018. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 4. során 
biztosított összeg, az 1. és 2. feladatrész tekintetében a 23. melléklet 5. során biztosított összeg.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás indítása az Iskola utcai, a Tavasz utcai és a Budai úti járdák, valamint a Szent 

István utcai csapadékvíz-elvezetés kivitelezõjének kiválasztására
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 46/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását.
Igyekeztek egy közbeszerzési eljárásban megegyezõ beruházásokat összeszervezni. Ilyenek pl. a 
járdaépítések, útépítések, járdafelújítások.
Meghívásos közbeszerzést folytattak le a kivitelezések tekintetében, külön – külön pályázati lehetõséggel a 
négy feladatrészre.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint a mai ülésanyaghoz igen komoly háttéranyaggal rendelkezik az 
önkormányzat. Ezeket szerette volna megtekinteni.
A témától eltérõen elmondta, hogy más önkormányzatok használnak egy informatikai rendszert, aminek a 
neve: Települési testületi adattár. Javasolja megfontolásra ennek a rendszernek a bevezetését. Ez a rendszer 
kezelni tudja a több MB-os fájlokat, terveket. Így az elõterjesztések mellékletei elérhetõk lennének úgy, 
hogy nem kellene személyesen befáradni a mûszaki osztályra. Aki szeretné, az a saját számítógépén 
megnézhetné a dokumentumokat, és felkészültebben jöhetne az ülésre. Úgy gondolja, hogy a 
zárszámadásnál felmerülõ pénzmaradványból ennek a rendszernek a bevezetését finanszírozni lehetne.  
 
Gromon István polgármester: A javaslatot megvizsgálják, illetve azt is, hogy milyen anyagi és munkaerõ 
ráfordítás szükséges a rendszer üzemeltetéséhez. Egyébként az elõterjesztések témájába vágó összes 
háttérdokumentum minden esetben megtekinthetõ a mûszaki osztályon.
 
Selymesi Erzsébet: Csatlakozna Képviselõ úr hozzászólásához, miszerint számos esetben volt már olyan 



dokumentáció, amelyet pl. online fájltárolási szolgálatáson keresztül értek el.  Mindenképpen megfontolásra 
javasolja az elhangzottakat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 25/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata 
„Járdák felújítása, kiépítése” (az Iskola utcai, a Tavasz utcai és a Budai úti járdák, valamint a Szent 
István utcai vízelvezetés) kivitelezõjének kiválasztására a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) 
bekezdés alapján, meghívásos egyszerû közbeszerzési eljárás indításáról, részenkénti ajánlattételi 
lehetõséggel 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1. A 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján, az eljárást megindító felhívás közzététele helyett 
minimum öt gazdasági szereplõnek egyidejûleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével 
kezdõdõ közbeszerzési eljárást indít „Járdák felújítása, kiépítése” tárgyban, kiviteli tervek alapján.

2. Megbízza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés 
dokumentációját készítse és fogadja el.

3. Felkéri a polgármestert, hogy egyidejûleg az alábbi cégeknek küldjék meg az ajánlati felhívást és 
ajánlati dokumentációt:

-      Aszfalt & Bontás Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 40. IV. em. 20) adószám: 25450378-2-42. E-
mail: info@aszfaltesbontaskft.hu  Varga Károly 36-30-597-4498

-      Jó–Ép Építõipari Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, külterület 052/22.) E-mail: joep.kft@gmail.com ,
-      Stone Dekor Kft. (2615 Csõvár, Madách út. 1.) E-mail: szaboszilard01@gmail.com,
-      Nadi Építõ és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.); E-mail: nadikft@juropnet.hu,
-      Strabag Általános Építõ Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) E-mail: 

gabor.voros@strabag.com,
4. Felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot és a polgármestert, hogy a közbeszerzést bonyolítsa 

le és a közbensõ döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület 
hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában,

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tavasz utcai járdaépítés elõtt a japán akácsor fáinak kivágási 
engedélye alapján a fasor kivágását végeztesse el, és az új fasor beszerzését és elültetését bonyolítsa le.
 

Fedezet forrása: a 2018. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 4. és 5. során biztosított.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás indítása a Nagy-tó körüli sétány és futópálya, 

valamint a hozzá tartozó közvilágítás kivitelezõjének,
 illetve a Harcsa utcai útkorrekció kivitelezõjének kiválasztására 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 43/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. A 
kivitelezéshez többfajta munkanem társul (földmunkák, aszfalt járdaépítés, rekortán futópálya-építés, 
útkorrekció, közvilágítás-fejlesztés. Meglepte, hogy fajlagosan nézve a közvilágítás kiépítéséhez milyen 
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nagy anyagi ráfordítás szükséges.
 
Kõrössy János: Elmondta, hogy az elõterjesztést nem támogatja. Mindenképpen úgy gondolja, hogy a 
beruházást ütemezetten, részletekben kellene megvalósítani. Elsõ lépésben a sétány alapját kellene 
elkészíteni, mert akkor a rétegrendnek lenne ideje tömörödni, így késõbb nem lennének felgyûrõdések és 
repedések az aszfalt burkolatban, s a tó belsõ ívén található építmények elbontása során nem sérülne meg az 
elkészült sétány illetve futópálya.   
A futópálya terveinek elfogadásakor néhány észrevételt/módosítást javasolt. Nem tudja, hogy ezek a 
javaslatok figyelembe lettek-e véve, és kiegészült-e a terv a módosításokkal? Visszajelzést nem kapott, hogy 
a tervezõ ezeket a módosításokat bedolgozta-e a tervbe. A Horgászsor utca vége lekeskenyedik, ahol a 
sétánynak és a futópályának is helyet kell kapnia. A tervben nem szerepelt semmi, hogy a tervezõ ennek a 
megoldását hogyan kezelné? A tervben szerepel, hogy útvonalmódosítás történik, és ezen a szakaszon 
kimarad egy rész, ahol nem lesz közvilágítás, és pont a problémás területet fogja érinteni.
Prioritási problémát lát. Nem a sétány és futópálya kialakítását találja elsõdlegesnek, hanem más nagyon 
fontos dolgokat kellene a fennmaradó összegbõl megvalósítani. Pl. a Fõ utca és Attila utca közötti 
járdaszakasz megépítése, felújítása. A Görgey utcában nincsen járda. A járda a polgárok mindennapos 
használatra épülne, amely megkönnyítené az életüket. Kérdés, hogy a futópályát hány ember fogja 
használni? Úgy gondolja, hogy elsõdlegesen elegendõ lenne egy zúzalékos futópálya, hogy felmérjék a 
használók számát. Utána látható, hogy indokolt-e a sétány és a futópálya burkolattal való ellátása.
 
Gromon István polgármester: Képviselõ úr a Bányatavak és környéke koncepcióterv elkészítése óta 
ellenzi a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakításával kapcsolatos elképzeléseket. Pedig ez a beruházás 
a teljes pilisvörösvári lakosság számára életminõség-javító beruházás, fejlesztés lesz, hiánypótló szabadidõs 
helyszín létrehozásával, a város minden lakója számára elérhetõen.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Fõ utca és Attila utca közötti járdaszakasz megépítése, 
felújítása meg fog történni. Az állam az intézmények ellátásával kapcsolatosan egy külön internetes 
hálózatot épít ki, mely ezen a szakaszon érinti az Attila utcát és a Szakorvosi Rendelõintézetet, és ezen a 
szakaszon a járda felújításra kerül a beruházás során.
 
Gromon István polgármester: A tavalyi év folyamán is felvetette Képviselõ úr a Görgey utcai járdaépítést. 
Az idei költségvetésben a Görgey utcai járda terveinek az elkészítésére fedezetet biztosított a Képviselõ-
testület. A tervek elkészítése után lehet fedezetet biztosítani a járdaépítéshez.  
Képviselõ úr azon felvetését, hogy a Nagy-tó körüli sétányt és a futópályát csak félig készítsék el, nem tartja 
helyesnek. A Nagy-tó körüli sétány és futópálya terveit a Képviselõ-testület a tavalyi év elején 
elfogadta/jóváhagyta, a fedezetet az idei költségvetésben biztosította, most a megvalósításon van a sor. 
 
Selymesi Erzsébet: A beruházás igen jelentõs összegû. A horgászbódékat 5 éven belül kell a 
tulajdonosoknak elbontania. Ha most elkészül a sétány és futópálya, akkor a bódékat az új futópályán 
keresztül fogják elszállítani?
 
 
Távozott az ülésrõl Kõrössy János 1904-kor
A Képviselõ-testület létszáma 11 fõre módosult. 
 
 
Gromon István polgármester: A horgászbódékkal kapcsolatosan elmondta, hogy az elbontásuk részben 
már folyamatban van. A négy késõbb esedékes bontásoknál a futópályát letakarással, padlók, vaslemezek 
lefektetésével és más egyéb módon megvédhetik. Egyébként sem keletkezik sok anyag a bódék elbontásából 
és nagy gépek sem kellenek a bontáshoz, hiszen döntõ többségben egyszerû deszka kalyibákról van szó.    
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
„Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítása közvilágítással és útkorrekcióval a Nagy-tó keleti 
oldalán” kivitelezõjének kiválasztására a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján 



meghívásos egyszerû közbeszerzési eljárás indításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1. A 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján, az eljárást megindító felhívás közzététele helyett 
minimum öt gazdasági szereplõnek egyidejûleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével 
kezdõdõ közbeszerzési eljárást indít a „Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítása közvilágítással 
és útkorrekcióval a Nagy-tó keleti oldalán” címû kiviteli terv alapján.

2. Megbízza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés 
dokumentációját készítse el és fogadja el úgy, hogy részekre nem lehet ajánlatot tenni.

3. Felkéri a polgármestert, hogy egyidejûleg az alábbi cégeknek küldjék meg az ajánlati felhívást és 
ajánlati dokumentációt:

-     Jó–Ép Építõipari Szolgáltató Kft.-t (2300 Ráckeve, külterület 052/22.) E-mail: joep.kft@gmail.com ,
-     Stone Dekor Kft.-t (2615 Csõvár, Madách út. 1.) E-mail: szaboszilard01@gmail.com,
-     Nadi Építõ és Szolgáltató Kft.-t (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.); E-mail: nadikft@juropnet.hu,
-     Strabag Általános Építõ Kft.-t (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) E-mail: 

gabor.voros@strabag.com,
-     Everling Kft.-t (Székhely: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3. E-mail: info@everling.hu;)
-     Reál-Ber Építõipari Kft.-t (KÉ-2144/2018 Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Szent István út 78. E-

mail:  janosszabolcs@gmail.com 36-70-3337940 )
-     Bau-Vill Épker Kft.-t (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48. 06-49-452-240;06-70-334-1630; E-

mail: bauvill@bauvill.hu)
4. Felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot és a polgármestert, hogy a közbeszerzést bonyolítsa 

le és a közbensõ döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület 
hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában.
 

Fedezet forrása: a 2018. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 4. sorában biztosított.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 44/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 27/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény és a 2018. évi költségvetési rendelet alapján az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a terv 
aláírására és nyilvánosságra hozatalára.
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Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2018. évi munkaterve

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 36/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az idei évben az összevont ünnepnapok miatt néhány esetben változnak a 
Képviselõ-testület ülésének napjai, így azok megtartására nem csütörtökön, hanem a szerdai napon kerül sor. 
A változás kizárólag a Képviselõ-testületet érinti, a bizottsági ülések idõpontjai nem módosulnak. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 28/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
Képviselõ-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-(3) bekezdései értelmében elfogadja a jelen 
határozat melléklete szerinti formában Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2018. évi 
Munkatervét.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
A civil szervezetek 2018. évi támogatása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 38/2018.) 
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi,- 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és a korábban megszavazott keretösszeg felosztására részletes 
javaslatot tett, melyet kiosztós anyagban minden képviselõ megkapott.
Tájékoztatásként újra elmondta, hogy a német nemzetiségi civil szervezetek támogatása az idei évtõl 
visszakerült az önkormányzat költségvetésébe, mivel így áttekinthetõbb, hogy a nemzetiségi egyesületek 
milyen önkormányzati támogatásban részesülnek. Az elmúlt évek során a Nemzetiségi Önkormányzat 
finanszírozása megváltozott, ez által a korábbi lehetõségeikhez mérten jobban tudják saját forrásaikból 
támogatni a nemzetiségi egyesületeket, és nem kell a városi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzat 
részére külön fedezetet biztosítani a nemzetiségi civil egyesületek támogatásához. Az önkormányzat 
továbbra is jelentõs összeggel támogatja a német nemzetiségi önkormányzatot. A finanszírozási technika 
átalakításával kapcsolatosan egyeztetett a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével is, aki elfogadta a 



javaslatot. A támogatási összeg az elõzõ évhez képest nem csökken. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 29/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata a 
civil szervezetek 2018. évi támogatási keretének felosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi 
szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet értelmében, a 2018. 
évi költségvetésérõl szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendeletnek megfelelõen a civil szervezetek 
számára a jelen határozat mellékletét képezõ táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít, 
pénzeszközátadásként.
 
A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel támogatási szerzõdés megkötése, valamint a 
sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó szervezetek esetében pályahasználati, ill. 
helyiséghasználati megállapodás megkötése.
 
Az elõzõ évi támogatásokkal a tájékoztató táblában felsorolt szervezetek szabályosan elszámoltak, mely 
elszámolás szintén feltétele az ez évi együttmûködési megállapodás megkötésének.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási 
összegekre kösse meg a támogatási szerzõdéseket.
 
Fedezet forrása: 2018. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal és folyamatos                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 39/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No.: 12      
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 30/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 



12. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 35/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2018. (III. 01.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.               
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy a 
Suzuki összkerékhajtású terepjáróval történõ hóeltakarítás elmúlt havas napokban nagyban megkönnyítette a 
városgondnokság munkáját. A hókotrós terepjáróval, a fûnyíróra szerelt hótolóval valamint kézi erõvel
hatékonyan síkosságmentesítették a város közterületi részeit, parkolókat, járdákat, stb. Megköszönte a 
jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 1903-kor.                   
 
         

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


