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Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2007. október 18. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
közmeghallgatásán.
 
Helye: Pilisvörösvár Mûvészetek Háza, Zeneiskola díszterme (Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Kimmelné 
Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári 
Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, 
 
Távollétét nem jelezte: Molnár Sándor, Müller János,
 
Távollétét jelezte: Horváth József, Kõrösy János, Zám Zoltán.
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, 
Gyimóthy Ákos fõépítész, Ruzsa Anett Okmányiroda vezetõ, Gallay Katalin Munkaszervezet vezetõ, Sax 
László Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Berkiné Balasi Anikó a Mûvészetek Háza mb. 
igazgatója, Holitska Sándorné a Városi Könyvtár igazgatója, Koczka Gábor a Pilisvörösvári Rendõrõrs 
parancsnoka, Rák József a Saubermacher-Bicske Kft. ügyvezetõje, Brandstätter Gábor a Pilisvörösvári 
Vízmûvek Kft. képviselõje, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, Pilis Tv. Szklenár Ágnes 
jegyzõkönyvvezetõ, Schäffer Ágnes jegyzõkönyvvezetõ
 
dr. Berkiné Balasi Anikó háziasszony: Köszöntötte a megjelenteket, továbbá köszöntötte Gromon István 
polgármester urat, Szakszon József alpolgármester urat, Sax Lászlót a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, a Képviselõ-testület tagjait, dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ asszonyt, valamint a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselõit. 
 
Ismertette a közmeghallgatás témaköreit.  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatást adott arról, hogy a 
közmeghallgatás az Önkormányzati Törvény szerinti képviselõ-testületi ülésnek minõsül. A törvény szerint 
közmeghallgatást legalább egyszer köteles tartani a Képviselõ-testület évente. A Képviselõ-testület 13 fõvel 
határozatképes. Nagy örömére szolgál, hogy a lakosság és hogy a Képviselõ-testület is ilyen nagy számban 
képviselteti magát. Az ülésnek egyetlen egy napirendi pontja van, melyben beszámolnak az Önkormányzat 
egyéves munkájáról. Szeretné összefoglalni az eltelt egy év munkáját, melyet egy projektoros kivetítõn 
követhetnek pontról-pontra. 
A projektoros anyagot (a képes beszámoló kivételével) kiosztották a jelenlévõknek is illetve a projektoros 
kivonat jelen jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
A választásokat követõen az új Képviselõ-testület „aránylag” jó helyzetben lévõ önkormányzati 
intézményeket vett át. Az intézmények finanszírozását rendben vették át, és az épületek karbantartása 
megfelelõen ellátott volt. Az elõzõ ciklusban több felújítást végeztek el az óvodaépületeken. Úgy gondolja, 
hogy az iskolákban is történtek komolyabb felújítások pl.: ablakcserék. 
Dicséret illeti az elõzõ Képviselõ-testület az új utak építéséért, fejlesztéséért. A jövõben a szilárdburkolatú 
utak csapadék-vízelvezetését kell megoldani. Sajnálatos módon a jelenlegi Képviselõ-testület megörökölte a 
szennyvíztisztítóval kapcsolatos problémákat, és a közvilágítás hiányosságait. Továbbá áthúzódtak 
beruházások, kisebb útépítések. A Rákóczi utcai óvoda átépítésével kapcsolatos munkálatok, és a 
Mûvészetek Házának a rekonstrukciója is áthúzódott erre a ciklusra. Sajnos a mai napig a Mûvészetek Háza 
beruházás munkát és gondot jelent a Képviselõ-testület és a Hivatal számára. Több hosszúlejáratú szerzõdést 
örököltek meg, melyeket közszolgáltatókkal kötöttek, ilyen pl.: szennyvíztisztítás, szemétszállítás, 



közétkeztetés, temetkezés stb. 
Ezen szerzõdésekbe foglalt feltételek a jelenlegi Önkormányzat számára is kötöttséget jelentenek. 
A jelentõs mértékû adósság is áthúzódik a következõ évekre, és ez is nagy terhet jelent a Képviselõ-testület 
számára. 
 
Projektorros diavetítés vette kezdetét, melynek vázlata a jegyzõkönyv mellékletét képezi. Polgármester úr az 
egyes diákhoz szóbeli kiegészítést fûzött, tájékoztatást adott a Képviselõ-testület egyéves munkájáról és az 
Önkormányzat anyagi helyzetérõl. Az egy év alatt elkészített felújításokról, karbantartásokról szintén fotók 
kerültek bemutatásra, szóbeli kiegészítéssel. 
Ezután Polgármester úr a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról is beszámolt, mivel 
ez szintén törvényi kötelezettsége. 
 
Egy 2003-ban született Kormányrendelet alapján alakították ki a kistérségeket. 2004. novemberében alakult 
meg a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás, melyben Pilisvörösvár vezetõ szerepet tölt be. 
Korábban 18 település volt tagja a társulásnak, jelenleg már csak 14 település alkotja a pilisvörösvári 
statisztikai kistérséget, mivel az elmúlt idõszakban négy település elhagyta a Kistérséget. A jelenlegi 
Kistérség továbbra is jelentõs létszámmal, a továbbiakban is mûködõképes. A Kistérség többféle feladatot 
lát el. Az oktatás és szociális ellátás téren igen aktív együttmûködések vannak, melyeket dián ismertetett. A 
szociális ellátás területén is kiterjedt a tevékenységi kör, mint pl.: a családsegítés, a házi segítségnyújtás, 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, stb.. Ismertette a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás menetét. 
A Kistérség révén több támogatáshoz is hozzájutottak, így sikerült a Napos Oldal Szociális Központ elavult 
szállítójármûvét lecserélni egy új kisbuszra. Az éjszakai orvosi ügyeleti gépkocsiállomány is így került 
felújításra, melyet szintén a 2005. évi támogatásból sikerült a Kistérségi Társulásnak finanszíroznia. A 
Kistérségi Társulás is készít(tet) terveket, mivel pályázni már csak kész dokumentációkkal lehet. 
 
A kistérségi tájékoztatást szintén diákkal illusztrálva mutatta be a polgármester, melynek vázlata szintén a 
jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Miután a beszámolót befejezte, Polgármester úr elmondta, hogy technikailag úgy szeretné lebonyolítania a 
kérdéseket, hogy hármas csokorba összegyûjtené a kérdéseket, és utána a válaszolnának rá az érintett 
személyek. Kéri, hogy a kérdéseket a mikrofonba mondják el, hiszen abban az esetben, ha a kérdésekre 
szóban nem tudnának válaszolni, a kérdezõk írásban kapják meg utólag a választ a Hivataltól vagy a 
Képviselõ-testülettõl.
 
Fazekas Lászlóné (Dózsa György u. 38.): Kérdése, hogy a sérült gyermekeket miért kell nap mint nap 
Budapestre hordani, hogy megfelelõ ellátásban részesüljenek? Pilisvörösváron mikor lesz egy olyan 
intézmény, ahol ezek a gyerekek a szükséges ellátásokat megkapják, és az iskolai ellátás is megoldottá 
válik? Pilisvörösváron nem volt támogató-szolgálat, emiatt át kellett jelentenie a gyermekét Piliscsabára. 
 
Wohl Mátyás (Csobánkai u. 1/a): Az utcájában a járdára „rálóg” egy vezeték, mely életveszélyes, és hosszú 
idõ óta nincs eltávolítva ez a vezeték. A járda mellé szeretne kérni szalagkorlátot, mivel a járda közvetlenül 
az úttest mellett helyezkedik el, ez szintén nagyon veszélyes a gyalogosan közlekedõkre. Ugyanezen a 
szakaszon magasra nõtt jegenyefák találhatóak, amelyeknek az ágai, levelei majdnem elérik a 
nagyfeszültséget. Szeretne még egy észrevételt tenni, hogy szintén ebben az utcában nem megfelelõ a járda, 
és a lépcsõ minõsége. Úgy gondolja, ez több embert érint, mivel nagyon sokan járnak ezen az úton a 
temetõbe. 
 
Gromon István polgármester: A bevezetõjében, amelyben a szolgáltatásokra kitért, azok a szociális 
szolgáltatások a Kistérségre vonatkoztak, tehát a támogató szolgálatot a Kistérség üzemelteti, de léteznek 
olyan szolgáltatások, amelyek még nem elérhetõek Pilisvörösváron. Kéri, hogy a Kistérséget érintõ kérdést 
Gallay Katalin Munkaszervezet vezetõ válaszolja meg.
 
Gallay Katalin térségmenedzser: A Kistérség feladata a szolgáltatások megszervezése, illetve a 
települések számára az elérhetõség biztosítása. Pilisvörösvár esetében az volt a probléma, hogy a Napol 
Oldal Szociális Központ nem rendelkezik a támogató szolgálat mûködtetéséhez szükséges feltételekkel. A 
Szociális Szervezet KHT, illetve a Máltai Szeretetszolgálat nem rendelkezik mûködési engedéllyel 



Pilisvörösvár területére. Tárgyalások folytak errõl a kérdésrõl, de még a mai napig nem született döntés. 
 
Gromon István polgármester: A fogyatékosok fejlesztése nem kötelezõ Önkormányzati feladat. Az 
Önkormányzat erre a célra nem is kap állami normatívát. Napközben a Napos Oldal Szociális Központnál 
megoldható ez a feladat, tehát a fogyatékosok nappali ellátása, de ez sajnos nem fejlesztés. Az éjszakai 
ellátás sajnos szintén nem megoldott. Korábban jelentkezett nála a Virgonc Alapítvány, amely ennek a 
feladatnak a betöltésén dolgozik. A volt Muttnyánszky Iskola épületére az Önkormányzat egy pályázati 
felhívást tett közzé, mely a bérbeadásról szól. Négy jelentkezõ közül a Virgonc Alapítvány volt az egyik, aki 
bérelni szeretné az épületet. Döntés nem született még a bérlésrõl. Amennyiben a Virgonc Alapítvány meg 
tudja valósítani az elképzelését, akkor Pilisvörösváron ennek a szolgáltatásnak a hiánya megszûnne. 
Az elmúlt idõszakban az Önkormányzat az utak építésére koncentrált. Az utak nagytöbbsége szilárd 
útburkolatot kapott a városban. A késõbbiekben a járdák javítását szeretné megkezdeni. Sajnos ezt a 
beruházást igen magas összeggel lehet csak megvalósítani. Azt nem tudja elképzelni, hogy a városban 
minden járdát felújítson az Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy elsõsorban a közintézmények megközelítését 
kellene megvalósítani. Az elsõk között megépítendõ járdák közé sorolja a Csobánkai utcát is. A szalagkorlát 
ügyében fel fogja venni az Állami Közútkezelõ Kht-val a kapcsolatot. A fák rendben-tartásának egy részét 
az ELMÛ saját maga végzi el, a másik felét pedig a Hivatalnak kell elvégeztetnie. A mûszaki osztály 
végigjárja az érintett helyeket, és elvégzi az ezzel kapcsolatos munkákat. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A terület képviselõjével Kimmelné Sziva Máriával már bejárta a 
Csobánkai utcát, és az esetleges problémákat a jövõben elhárítják. 
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az elhangzott problémák egy részét még halottak 
napja elõtt el lehet végeztetni. 
 
Szalai Petra (Csuka u.): Kérdése, hogy tavak környékén az utcák le lesznek-e aszfaltozva? További kérdése, 
hogy a Görgey utcában mikor valósul meg a tervezett vasúti megálló? 
 
Szakszon József alpolgármester: A tavak környékén csak részlegesen készültek el a csatornázások. Az 
útépítést akkor támogatja ezen a területen, ha véglegesen elhelyezik a csatornát az utcákban. A 
csatornaépítés nem kötelezõ önkormányzati feladat, de mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a 
probléma megoldását. Készült egy kalkuláció ennek a feladatnak az ellátásra. Ahhoz, hogy a csatornaépítést 
véghezvigyék az ott élõk 2/3-ának az aláírására lenne szükség. A részletek megszervezésére megkérte a 
Csatorna Társulás elnökét. 
Nem tudja megmondani, hogy mikor lesz a Görgey utcában vasúti megálló. A MÁV által megbízott tervezõ 
cég néhány hónappal ezelõtt megkereste az Önkormányzatot, hogy a vasúti szakaszt korszerûsíteni kívánja 
nyomvonal-módosítással együttesen. Ezen a terven szerepel a Görgey utcában a vasúti megálló. 
 
Halmschláger Istvánné (Kossuth u. 51.): Kérdése, hogy a Hivatal tudna-e segíteni abban a problémában, 
hogy Esztergom felé reggelente nincsen megfelelõ számú vonat, amivel a gyerekek iskolában tudnának járni, 
és bizonyos szakaszokon hosszú ideig várakoznak a vonatok.    
 
Sajtos Jánosné (Harcsa u. 29.): Kérdése, hogy bölcsõde fog-e létesülni Pilisvörösváron? Nagy problémának 
tartja, hogy a városban hetente legalább kétszer tûzijátékot rendeznek. 
További észrevételt tenne miszerint, este hét óra után az egész város területén iszonyatos mennyiségû füst 
keletkezik. Sok ember él légzészavarral, számukra ez a nagymennyiségû füst különösen veszélyes lehet. 
Kérdése, mi lehetne erre a problémára a megoldás? 
 
Gromon István polgármester: Többször tárgyalt a MÁV illetékeseivel a felmerülõ kérdésekrõl. Sok 
középiskolás jár Dorogra, illetve Esztergomba iskolába. Amióta a MÁV az ütemes menetrendet bevezette, 
azóta a vonatok sûrûbben járnak. De léteznek olyan napszakok, mikor nem tudnak magasabb számú vonatot 
indítani, mûszaki okok miatt. A MÁV elmondása szerint a Pilisvörösvári ligeti megállótól - Piliscsabáig van 
egy szakasz, amelyen nem minden mozdonyvezetõ képes tartani a sebességet ahhoz, hogy a menetidõt is be 
tudják tartani. Úgy gondolja, hogy a menetrend nem egészen reális. A MÁV próbálta úgy megoldani 
problémát, hogy bizonyos vonatokat korlátoztak, és nem állnak meg minden állomáson. Kb. három hete írt 
egy levelet a MÁV-nak, hogy milyen járatokat, és mikor kellene indítani ahhoz, hogy a Pilivörösvári 



gyerekek beérjenek Dorogra és Esztergomba idõben az iskolába. Erre a megkeresésre még nem érkezett 
válasz. Látja azt, hogy a MÁV próbálja figyelembe venni Pilisvörösvár igényeit. Vörösvár-ig jelen 
helyzetben egy vasúti pálya van, ezt szeretné a MÁV kettõre bõvíteni. Ha elkészül ez a második pálya, akkor 
nagyobb sebességgel, vagyis 80 km/órával tudna haladni a vonat. Az elsõ terveknek ez év végéig kell 
elkészülniük. Úgy gondolja, hogy a MÁV komolyan veszi ezt a fejlesztést.  
 
Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzatnak van hatályos rendelete, amely a tûzgyújtásra 
vonatkozik, de ezeket elég nehéz betartatni az emberekkel. 
A bölcsödére már korábban elkészült a terv, de sajnos a beruházás megkezdésére az Önkormányzatnak 
nincsen fedezete, és döntés sem születetett arról, hogy megkezdõdjön az építkezés.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A tûzijátékot a jegyzõ engedélyezheti. Ezekrõl a tûzijátékokról a  legtöbb 
esetben sajnos nem szerez tudomást vagy csak azután szerez róluk tudomást, miután megrendezték õket. 
Ahhoz, hogy eljárjon egy szabálysértési eljárás keretén belül, egy tettenérésnek kell megtörténnie. Kérése a 
jelenlévõhöz, hogy amennyiben elõre be nem jelentett tûzijátékról tudnak, akkor értesítsék telefonon, hogy a 
rendeletnek megfelelõen el tudjanak járni. 
 
Gromon István polgármester: Az oktatás és a szociális ellátás területén az Önkormányzatok nagyon nagy 
részben az államra vannak utalva. Az állam adja a normatívákat, amik nem fedezik a valós költségeket. A 
bölcsõdék megépítését, majd a mûködtetését sem fedezi az állami normatíva. A bölcsödét meg kellene 
építenie az Önkormányzatnak, amire sajnos jelenleg nincs fedezet. A továbbiakban folyamatosan 
üzemeltetni kell ezt az intézményt, és ez is hatalmas összegbe kerülne. Ha esetleg megjelenne egy 
magánbölcsõde a városban, azt csak egy bizonyos réteg engedhetné meg magának, hogy a gyermeke oda 
járjon. Az Önkormányzatnak a bölcsödérõl szóló tervei elkészültek. 
 
Ossó József (Kápolna u. 91.): Szeretné, ha a Kálváriáról lefolyó vízre és az Õrhegyrõl elõre törõ víz 
problémájára megoldást találnának. Úgy gondolja, hogy a Kálváriánál a stációk melletti utat is szükséges 
lenne felújítani. Örömmel vette, hogy a szennyvíztisztítók üzemelése, és a szennyvízcsatornába újabb 
csatornabekötés ismételten lehetséges. Az iparterület és a hozzá tartozó lakóterület csatornázatlan. Ebbõl 
kifolyólag szennyvízátemelõ- probléma is jelen van. Úgy gondolja, hogyha rendezõzött a szennyvíztisztító 
befogadóképessége, akkor a szóban forgó területet is hozzá lehetne csatolni a bekötések soraihoz. 
 
Orbánné Rozics Éva (Pozsonyi u. 16.): Az utcájukban nagyobb esõzések alkalmával hömpölyög a víz, ami 
befolyik a házak udvarába, és ott megáll. Ez nagy problémát okoz a lakosoknak. Szeretné, ha a felmerülõ 
problémára megoldást találnának az illetékes szervek. Problémának látja, hogy a járda, és az út közé több 
helyen nagy köveket vagy más tárgyakat helyeznek ki a lakók, amelyek igencsak balesetveszélyt jelentenek 
a közlekedõk számára. Kérdése, hogy a kihelyezett közlekedési táblák helyén lehetne-e változtatni? 
 
Ipacs László (Dobó u. 32.): A ligeti vasútállomásnál a kerékpárosok ki lettek tiltva a Kálváriától. Kérdése, 
hogy ez valóban így van-e, vagy egy félreértésrõl van szó? Szabadságligettõl 200-300 méterre az erdõnél 
több ezer m3 sitt került lerakásra. A lovardánál van egy sorompó, ami nincsen lezárva, néhányan ezt 
kihasználva autóval behajtanak, és illegálisan szemetet tesznek erre a területre. Úgy gondolja, hogy a 
lovardát fel kellene szólítani arra, hogy ezt a sorompót zárja le. Kérdése, hogy mennyire lehetne 
összehangolni a rendõrség, és a ligeti polgárõrség munkáját? Úgy gondolja, hogy a rendõrség nem kéri a 
polgárõrség segítségét (egy eltûnt kislány példájával támasztotta alá). Véleménye szerint a ligeti polgárõrök 
szívesen kimennének egy esetlegesen engedély nélküli tûzijátékozókhoz ellenõrzésre. 
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a ligeti polgárõröknek, és a rendõrségnek meg 
kellene beszélniük az együttmûködését. Korábban próbált egy olyan kezdeményezést, hogy az összes 
földutat zárják le sorompóval, a kulcsokat a telektulajdonosok kapták volna meg, de sajnos azok az emberek, 
akiknek a területén helyezték volna el a sorompót, nem egyeztek bele.



Korábban Bruckner Katalin képviselõ egy akciót szervezett a tavak megtisztítására. Az ehhez hasonló 
közterületeken lerakott szemétrõl és sittrõl nagyon nehéz bebizonyítani, hogy ki volt az, aki lerakta a 
hulladékot. 
A mûszaki osztályon lehet bejelenteni a vízelvezetési problémát és megpróbálnak rá megoldást találni. A 
Kápolna utcában lehet biciklizni, az a tábla amelyet kihelyeztek egy tévedés. Úgy gondolja, hogy a 
közterület nem arra való, hogy az emberek nagyobb köveket helyezzenek ki az utakra, mivel ez 
balesetveszélyes. Ez a probléma már többször felmerült, és balesetveszélyt jelentõ tárgyak ügyében 
igyekeznek a megoldást találni.
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület által folyamatosan támogatott ügy a vízelvezetés 
kérdése. A Kálvária nagy része magántulajdonban van, emiatt az Önkormányzat korlátozottan illetékes 
ebben a kérdésben. Nem tud olyan érvet mondani, ami miatt támogatná a Kálvárián való útépítést. 
A szennyvíztisztítás és csatornabekötésekkel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy folyamatosan 
dolgoznak rajra. Megvizsgálták, hogy mi az oka annak, hogy kapacitásproblémák vannak. Ténylegesen 
szükséges-e bõvíteni a rendszert, vagy pedig az üzemeltetésben vannak nehézségek. Erre külön szakértõ lett 
megbízva, a szakértõi vélemény a napokban került az asztalára. Úgy gondolja, hogy történtek olyan lépesek, 
erõfeszítések, amelyek esetleg eredménnyel kecsegtetnek. 
A közterület-felügyelõk összegyûjtötték az érintett helyeket, ahol az út mellett balesetveszélyes tárgyak 
kerültek kihelyezésre, és felszólításokat küldtek az érintett személyeknek. Amennyiben a felszólítások nem 
hozzák meg a kellõ eredményt, utána következik a bírságolás. 
A Szabadságligeten a sittlerakással kapcsolatosan egy könnyebbség lenne, ha az Önkormányzat ismerhetné a 
pontos bejelentetéseket. A Rendõrparancsok úrral heti kapcsolatban van. Úgy gondolja, hogy a 
Rendõrparancsnok úr nyitott a polgárõrség felé az együttmûködésre. 
 
Kocka Gábor rendõrparancsnok: Amikor a kislányt keresték, akkor a helyszínre érkezés után 40 perccel 
megtalálták a kislányt. Létezik egy bizonyos sorrend, melyeket szükséges betartani, hogy elõször milyen 
csapatokat kell értesíteni.    
 
Szakszon József alpolgármester: Jelenleg a csatornákat nem lehet még a hálózatra rákötni. A 
Környezetvédelmi Hatóság a hálózatra való rákötéseket megtiltotta. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a hálózatra ismételten rá lehessen kötni. Jelenleg a határértékeken 
belül mûködik a szennyvíztisztító. 
 
Brandsätter Gábor Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. képviselõje: 2007. májusa óta rákötéseket a Társaság 
nem engedélyez a Természetvédelmi Felügyelõség állásfoglalására hivatkozva. Ez év tavaszán júniusig 
készítettek egy elõtanulmányt, amely vázolta különbözõ konstrukciókat, hogy a kapacitásokat milyen módon 
lehet bõvíteni. Szükséges a városban még nem csatornázott területeket bevonni a csatornahálózatba. Ha a 
továbbiakban, ebben a felállásban mûködne a szennyvíztelep, akkor mûködésképtelenné válna a Társaság. A 
2008-as évben elõreláthatólag Müller János, a Csatornatársulat Elnöke szerint kb. 100 m3 szennyvíztöbblet 
bebocsátásáról várható igény. A Vízmûvek úgy gondolja, hogy városi szinten az iparterületet is beleértve kb. 
1000 m3 szennyvíztöbblettel lehet számolni. Mindenképpen szükséges a bõvítés. Sikeres pályázat során 
Pilisvörösvár magas támogatási összegekre számíthat, melyet EU-s támogatásból tudnának megvalósítani, és 
2010. december 31-re egy új korszerû a város igényeit kielégítendõ szennyvíztisztító telepet tudnának 
létrehozni. 
 
Rásonyi Gyõzõné: A Vörösvári Újságban olvasta, hogy a Pilisvörösvári fiatalok érdekében a 
vendéglátóhelyek hajnal négyig tartsanak nyitva. Az lenne a kérdése, hogy a fiataloknak fontos négy óráig 
szórakozni? Nem támogatja ezt a meghosszabbított nyitva-tartást.  
Szeretné, ha a piactéren felújításra kerülnének a padok.  
 
Jászberényi József (Vörösmarty u. 4.): Kérdése, hogy a Pilisvörösvári képviselõ-testületi üléseket miért 
nem közvetíti a Pilis Tv? Véleménye szerint kicsik azok a szemeteszsákok, amiket a Rumpold-tól lehet 
megvásárolni. Nemrég látta, hogy egy szemetes autóba tették a különbözõ fajtájú szemeteket. 



 
Kálmán Kinga (Vágóhíd utca): Korábban már elmondta egy Képviselõ-testületi ülés keretében, hogy a 
lakókat zavarná, ha a Pilis Plázának a megközelítése a Szent István utcából történne.  Azt szeretné kérni, 
hogy a bevásárló központnak a megközelítése elválasztott legyen a lakóterületeket kiszolgáló forgalomtól. 
Úgy gondolja, hogy a Pilis Plázát a 10-es útról is meg lehetne közelíteni. A Városháza elõtti teret érdemes 
lenne kialakítani köztérnek a gyalogosok számára, és a városi rendezvények megrendezésére. 
 
Gromon István polgármester: Egyetért Kálmán Kinga javaslataival, észrevételeivel. A Szabályozási Terv 
készíttetõje a Pilis Plázának a tulajdonosa. A tervezetet az Önkormányzatnak kell jóváhagyni. A tervezés 
során folyamatos konzultáció van az Önkormányzat és fõépítész között. A Képviselõ-testület megfogalmazta 
a Pilis Plázával kapcsolatos feltételeit. A Szabályozási Terv készíttetõje abban a formában jutatta el a tervet, 
amirõl a Képviselõ-testület állásfoglalását kéri. Az Önkormányzat a maga álláspontjának a bizonyítására 
saját tervezõvel készíttetett terveket. Ezek a tervek elkészültek, amelyek alapján az Önkormányzatnak 
igazolva van a saját álláspontja. Az Állami Közútkezelõ is leírta, hogy a 10-es útról megközelíthetõ a Pilis 
Pláza. A november 8-i Képviselõ-testületi ülésre szeretné bevinni az ezzel kapcsolatos elõterjesztést, és 
akkor fog eldõlni, hogy a Pilis Pláza tulajdonosa és az Önkormányzat szándékai mennyiben egyeztethetõek 
össze, sikerül-e egy kompromisszumos megoldást találni. 
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Egyetért azzal, hogy a Városháza elõtti teret a gyalogosok tudják a késõbbiekben 
majd használni. Készült egy tanulmány, ami a megközelítési lehetõségekkel foglalkozik a Pilis Plázával 
kapcsolatban. Az épületet nem lehet minden irányból megközelíteni vagy elhagyni.         
 
Gromon István polgármester: A választások után felkereste a Pilis Tv egy megállapodással kapcsolatosan, 
hogy a képviselõ-testületi üléseket közvetítenék egy bizonyos összeg ellenében. A Képviselõ-testület 
tárgyalta ezt a kérdést, végül a pénzhiány miatt nem került sor a szerzõdéskötésre. Egyébként személyesen 
nem híve annak, hogy a képviselõ-testületi üléseket a Pilis Tv-ben közvetítsék, mivel az befolyásolná a 
képviselõket, s az ülést színházzá változtatná. A Képviselõ-testület üléseit munkaülésnek tekinti és szeretné, 
ha a jövõben is így maradna. Azzal viszont egyetért, hogy Pilisvörösvár életérõl mutassanak be rendszeresen 
riportokat. 
Az õszi zöldhulladék elszállítást már leegyeztette a Rumpold Kft-vel, és november 5-én szállítják el a 
zöldhulladékot. Állampolgári fegyelmezettség kérdése az is, hogy a konténerekbe a megfelelõ helyre 
kerüljenek a hulladékok. Megkötöttek egy szerzõdést a Rumpold Kft-vel, amely a szelektív-hulladékgyûjtõ 
konténerek bõvítésérõl szól. Több konténert bizonyos emberek rendszeresen felborítanak, felgyújtanak. 
 
Rák József Saubermacher-Bicske Kft. ügyvezetõje: Kétféle zsákméretet lehet kapni a cégnél: 60 literest 
és 120 literest. Többször elmondta, hogy minden Pilisvörösvári lakos fél m3 hulladékot ingyen kivihet az 
állomásra. A szelektív gyûjtõjáraton hatalmas felirat szerepel, hogy ma papírt gyûjtenek, ma üveget és így 
tovább. Szeretné elmondani, hogy a cégnek megváltozott a neve Saubermacher-Bicske Kft-re.  
 
Gromon István polgármester: Indokoltnak tartja a piactéren a padok felújítását. 
Az újságban megjelent cikk a képviselõ-testületi ülésnek az egyik vitájáról tudósított, mely a 
vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szólt. A hajnali négy órás nyitva-tartás csak egy ötlet, egy felszólalás volt. 
A Képviselõ-testület még nem hozta meg döntését ebben az ügyben.
 
Kocka Gábor rendõrparancsnok: Nem ért egyet a négy óráig való nyitva-tartással. Szeretné megköszönni 
az Önkormányzatnak, a Képviselõ-testületnek, és a Kistérségnek azt, hogy az elmúlt évben a rendõrséget 
támogatták anyagi eszközökkel, melyek az informatika és a mûszaki megoldások területén elõbbre jutáshoz 
vezettek. 
 
Bruckner Katalin: Úgy gondolja, hogy a négy óráig való nyitva-tartás megoldható, és kivitelezhetõ lenne 
Pilisvörösváron. Azzal indokolja, hogy a fiatalok nem mennének Budapestre bulizni autóval, így 
elkerülhetõek a balesetek is. 



Szinte az egyetlen képviselõ volt, aki magszavazta, hogy legyen jelen a Pilis Tv az üléseken. Az emberek 
tudomására kellene adni, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket, hogyan kell megfelelõen használni. 
Véleménye szerint a Rumpolddal együtt egy tájékoztatót kellene közzé tenni, és akkor nem így néznének ki 
a hulladéktárolók a városban. 
Az uszoda (sportcentrum) ügyében egy szavazást fog elindítania a honlapján, aminek a címe 
www.brucknerkata.hu., itt lehet szavazni. 
 
Szakszon József alpolgármester: A jelenlegi hatályos rendelet szerint a 24 órás nyitva-tartás a 
megengedett. Az Önkormányzat azzal kezdett el foglalkozni, hogy lehetne egy élhetõbb mederbe terelni ezt 
a kérdést. Szeretné elmondani, hogy ez a közmeghallgatás volt eddig a legkultúráltabb, amin eddig részt vett 
és ezt köszöni a jelenlévõknek. Sok érdekes ötletet és felvetést hallott.
 
Gromon István polgármester: Úgy érzi, hogy nagyon jók voltak a kérdések és az egész hangulata a 
közmeghallgatásnak. Nagyon eredményes ülés volt. Örül annak, hogy a közszolgáltató cégek vezetõi 
elfogadták a meghívást, és a felmerülõ kérdésekre válaszoltak. 
Úgy gondolja, hogy a mai közmeghallgatás nagyban hozzájárul a Képviselõ-testület eredményes 
munkájához.
Megköszönte mindenkinek a részvételt és bezárta az ülést 2040 órakor. Most pedig a jelenlévõknek 
lehetõségük van a jelenlévõ egyéni választókörzeti képviselõkkel történõ egyeztetésre, beszélgetésre.
 
Szeretettel meghív minden jelenlévõt az október 23-án kedden négy órakor kezdõdõ ünnepi mûsorra.  
 
 

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