
Ikt. szám: 01-55/4/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. február 19. napján 820 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János, dr. Kutas Gyula
 
Távollétét nem jelezte: Szöllõsi János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kovácsné Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Sólyom 
Ágnes - Vörösvári Újság, Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                             Elõadó
 

1.)   Pályázat benyújtása a Hõsök téren álló I. világháborús 
emlékmû felújítására (Et.: 34/2014.) 

Gromon István
polgármester

 

   

2.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi 
költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 35/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

 

   

3.)   A Pilis Tv díjemelési kérelme (Et.: 33/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

 

   

 
1. napirendi pont

Pályázat benyújtása a Hõsök téren álló I. világháborús emlékmû felújítására 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 34/2014.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot. Tóth Kálmán 
okl. szobrász-restaurátor az emlékmûvet megnézte, szakvéleményt készített, mely szerint I. világháborús 
emlékmû mûkõ felülete jelentõsen megkopott az idõk folyamán, nagyon legyengült az anyag szilárdsága is, 
ezért az eróziós hatások is egyre jobban érvényesülnek rajta. Sok helyen láthatók repedések, melyekbe a 
behatoló víz egyre nagyobb károkat okoz.
A helyreállítás véleménye szerint nagyon idõszerû lenne, mert a károsodás folyamata ezen túl, már csak 
hatványozódni fog. A helyreállítás során tisztítás, hiányzó részek kiegészítése, a kõanyag megerõsítése, 



víztaszító kezelés szükséges.
A felújításra pályázatot benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet. A pályázónak nem 
kötelezõ önrésszel rendelkeznie, de a felajánlott önrész pontozási szempont. A támogatás elõfinanszírozott. 
Amennyiben sikeres lenne a pályázat szeretné, ha május végére, a Hõsök napjára elkészülne a felújítás. A 
pályázat elõkészítése során felmerült, hogy jó lenne az I. világháborúban elesett 100 pilisvörösvári hõsi 
halott nevét is felírni az emlékmûre. Ez az emlékmû három oldalán pótlólag elhelyezett márványlapokon 
lehetséges. Az 5. képen látható jelenlegi márványtáblákat leszednék (ezek egyike néhány II. világháborús 
hõs nevét, a másik a II. világháborús áldozatokra való általános utalást tartalmazza), így visszaállítva az I. 
világháborús emlékmû eredeti állapotát. A pályázat támogatja a hõsök nevének elhelyezését is. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 21/2014. (II. 19.) Kt. sz. határozata a 
Hõsök téren álló I. világháborús emlékmû helyreállítására és felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírásában „az elsõ világháború történelmi emlékeit 
õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” témában megjelent KKETTKK-CP-02 jelû 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a Pilisvörösvár, Hõsök téren álló I. világháborús emlékmûnek a Tóth 
Kálmán okl. szobrász-restaurátor által készített, 2014. 02. 11. napján kelt restaurátori szakvélemény szerinti 
felújítására és az emlékmûvön az I. világháborúban elesett 100 pilisvörösvári hõsi halott nevének pótlólagos 
elhelyezésére.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén az emlékmû felújítására 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást megadja.
 
A Képviselõ-testület 250.000 forint önrészt (10 %) biztosít a pályázati tartalom megvalósításához.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Közalapítványhoz.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. napirendi pont



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) 
önkormányzati rendeletének módosítása

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 35/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
A költségvetés készítése során hiba történt, mivel a kimaradt a költségvetésbõl kiadási oldalon kimaradt a 
Szociális Intézményfenntartó Társulás részére pénzeszköz-átadásként átadandó 56 millió forintos tétel, a 
bevételi oldalon viszont szerepel a szociális feladatok ellátására leigényelendõ ilyen normatíva ezen összege. 
A költségvetési rendeletben az önkormányzat által átadott pénzeszközként csak az Intézményfenntartó 
Társulás mûködéséhez szükséges kiegészítõ hozzájárulás, a 11.981e forint került betervezésre, a normatíva 
56 millió forintos összege nem.
A hiba a költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplõ, az egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatokra kapott 46.833e Ft támogatás összegét, valamint az idõsek átmeneti és tartós, valamint a 
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatására kapott 
10.046e Ft normatíva összegét érinti, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.
A be nem tervezett pénzeszköz-átadás fedezetét a költségvetési rendeletben elfogadott egyes fejlesztések 
fedezetének ideiglenes átcsoportosításával lehet biztosítani. Az átcsoportosítás nem jelenti azt, hogy ezekrõl 
a fejlesztésekrõl le kellene mondani, mert a 2013. évi zárszámadásban (költségvetési beszámolóban) jelentõs 
összegû pénzmaradvány várható, amelybõl ezeknek a beruházásoknak a fedezete biztosítható.
Úgy gondolja, hogy a költségvetésben vétett hiba valószínûleg azért keletkezhetett, mert nehezítette a 
munkát a szokásnál korábbi, február 5-i beterjesztési határidõ, valamint a gazdálkodási osztályvezetõ 
asszony súlyos betegsége és az azt megelõzõ hosszú – a betegség miatti – távolléte. Az is közre játszhatott a 
tévedésben, hogy ez az elsõ olyan év, amikor a Napos Oldal Szociális Központot érintõ normatíva nem az 
önkormányzat költségvetésében szerepel, hanem a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás költségvetésében. Ugyanakkor a normatívát a Társulás nem, csak az önkormányzat igényelheti 
meg, ezért azt – az idén elsõ alkalommal – a pénzeszköz-átadások között, az önkormányzat költségvetésében 
kell szerepeltetni.
A hiba ettõl függetlenül súlyos, aminek meg kell, hogy legyenek a következményei, ezért a hiba 
kiderülésének másnapján osztályvezetõ asszony vezetõi megbízását visszavonták.
Javasolta a rendelet szöveges részében a következõ módosítást: töröljék az elõterjesztésben szereplõ 2. 
paragrafus utolsó tagmondatát: „.és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti”. Szavazásra tette fel a 
rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással.
 
No.: 3

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 



megalkotta.
 

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

3. napirendi pont
 A Pilis Tv díjemelési kérelme 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 33/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását, a 
következõ módosítással: „… megemelt mûsorszolgáltatási díj fedezete helyett:  „… mûsorszolgáltatási díj 
megemelésének fedezetét…” mondatrész szerepeljen.
Elmondta, hogy a Pilis Tv viszont egy önálló, magántulajdonban lévõ televízió, akivel az önkormányzat 
évekkel ezelõtt szerzõdést kötött kábeltelevíziós mûsorszolgáltatásra. A szolgáltatási díj megegyezés alapján 
történt, aztán három évvel ezelõtt emelve is lett, de amint az elõterjesztésben is látható, a mûsorszolgáltatók 
soha nem kapták meg egyik településtõl sem azt az összeget, amit igényeltek, így a televízió folyamatos 
mínuszban van.
Tájékoztatást adott arról, hogy a Pilisi KÖTET ülésén az érintett polgármesterek segítõ szándékukat fejezték 
ki arra vonatkozóan, hogy lehetõségeikhez mérten emelik a díjakat. Az ülésen jelen volt Posovszki Mihály, a 
Tv ügyvezetõ igazgatója, s elmondta, hogy a problémát az is okozza, hogy 2010-ben megváltozott az ORTT 
rendszere, és a Pilis Tv benyújtott pályázatait az óta már nem támogatták. Az elutasítás indoka az, hogy „a 
közösségi jelleg nem tükrözõdik a Pilis Tv mûsorrendjében”, ezért a Pilis Tv-t a kereskedelmi Tv-k közé 
sorolták.
A Pilisi KÖTET ülésén Gromon István polgármester javasolta, hogy írjanak a polgármesterek közösen a 
Médiatanácsnak egy levelet, melyben kifejtik, hogy a Pilis Tv nem kereskedelmi Tv, hanem a szó 
legeredetibb értelmében közösségi tévé, ezért kérik a közösségi televízióvá való átminõsítését. A 
mûsortartalmat tekintve ugyanis a Pilis Tv abszolút közösségi, hagyományõrzõ orgánum, mely alapvetõen a 
városi rendezvényeket, a civil egyesületek rendezvényeit, az iskolák, óvodák és egyéb önkormányzati 
intézmények életét követi nyomon. Az ügyvezetõ igazgató az ígért díjemelések és az esetleges átsorolás 
reményében ígéretet tett arra, hogy a Tv-t 2014. március 31-ig mûködteti.
 
Kiss István György: Véleménye szerint, ha eddig kihúzta a Pilis Tv így a mûködését, akkor ezt az évet – 
ami választások éve – már valahogy végigvihetné.
 
Gromon István polgármester: Az ügyvezetõ a Pilisi KÖTET ülésén elmondta, hogy havonta 1.8 millió 
forintba kerül a Pilis Tv mûködtetése, ehhez képest a bevétel kb. havi 1 millió forint.  A havi 800 ezer 
forintos veszteséget nem tudja és nem is akarja még hónapokig finanszírozni. A Tv az autóját is eladta már, 
így a szerkesztõk a saját autóikkal járnak a rendezvényekre felvételt készíteni. Ezen kívül a papíron meglévõ 
bevétel sincs meg a valóságban, mert van olyan település, amely hónapok óta nem fizet, illetve késve fizet.
 
Sólyom Ágnes - Pilis Tv: Szeretné eloszlatni egy félreértést: nem arról van szó, hogy ezekkel a feltételekkel 
nem akarják tovább mûködtetni a Pilis Tv-t, hanem arról, hogy nem tudják. Évek óta minden évben jelezték 
a problémát, és minden esetben az volt a polgármesterek válasza, hogy ezt a legrosszabbkor tették. Tisztában 
van az önkormányzatok szûkös lehetõségeivel, de ez lehet, hogy azt fogja eredményezni, hogy hamarosan 
nem lesz Pilis Tv. A következõ hónapban már nem tudja a Tv finanszírozni a béreket, és a helyiségbérleti 
díjat, így nem lesznek stúdióbeszélgetések sem. Valószínû, hogy nem készül el a magazinmûsor sem a 
héten, mert nincsen rá kapacitásuk. Úgy gondolja, hogy ha a négy település 120-130e forinttal többet fizetne 
havonta, azzal sajnos nem menthetõ meg a Pilis Tv, de megköszönte, hogy segíteni próbálnak az 
önkormányzatok.
A közösségi tévévé való átminõsítés érdemi segítség lenne, de a következõ pályázati támogatás beadási 



határideje április hónap, tehát – a pályázat sikeressége esetén is – leghamarabb a következõ félévben 
realizálódna a Tv pályázati támogatása.
 
Kiss István György: Ha még ebben az évben megszûnne a Pilis Tv, akkor kezdeményezné azt, hogy vagy a 
Vörösvári Újsághoz, vagy önálló státusszal, vagy szerzõdéssel bízzák meg a Pilis TV jelenlegi szerkesztõit 
mûsorkészítéssel, s így lenne egy digitális online csatornája az önkormányzatnak. Véleménye szerint a Pilis 
Tv-nek kifizetett összeg erre elegendõ lenne.
 
Gromon István polgármester: Mérlegelni kell minden megoldást, de jelenleg még nem itt tartunk. Jelenleg 
a még létezõ Pilis Tv mûködésén kell gondolkodni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 22/2014. (II. 19.) Kt. sz. határozata a Pilis 
TV díjemelési kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis TV-nek a kábeltelevíziós 
mûsorszolgáltatás havi szolgáltatási díjának nettó 600.000 (azaz bruttó 762.000) forintra történõ 
megemelésére vonatkozó, 2014. 01. 27. napján kelt kérelmét elutasítja.
 
Ugyanakkor a Képviselõ-testület elismeri, hogy városunk polgárainak sokszínû és sokoldalú tájékoztatása, 
valamint a település kulturális, történeti, etnikai és közösségi öntudatának elmélyítése szempontjából a Pilis 
TV mûsorai mással nem pótolható értékeket jelentenek, s hogy a Pilis TV megszûnése pótolhatatlan ûrt 
hagyna maga után, ezért a Képviselõ-testület a Pilis TV kábeltévés mûsorszolgáltatási díját a jelenlegi havi 
bruttó 300.000 forintról havi bruttó 400.000 forintra emeli 2014. március 1. napjától.
 
A Képviselõ-testület a mûsorszolgáltatási díj megemelésének fedezetét (éves szinten a 2014. évben bruttó 1 
millió forint) a 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerzõdés fentiek szerinti módosítására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                          Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásul elmondta, hogy az 
Államkincstár felé az idei évben március 10-ig kell megküldeni az elõzõ évi költségvetési beszámolót, 
amelynek tárgyalása március 6-án lenne. Elõtte viszont a Munkaterv szerint február 27-én is lenne ülés. A 
duplázás elkerülése érdekében ezért a február 27-i rendes ülés idõpontját elhalasztják, március 6-ra. 
Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 910-kor.           
 
 
 
 

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

 polgármester                                                          jegyzõ


