
Ikt. szám: 01-328-7/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2008. május 8. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén. 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin 1838, Kimmelné Sziva Mária, 
Kõrösy János, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári 
Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Horváth József, dr. Kutas Gyula,
 
Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné, Müller János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Balla Zsuzsanna 
gazdálkodási osztályvezetõ helyettes, dr. Schmidt Géza szakértõ, Tóth János könyvvizsgáló, Gyimóthy Ákos 
fõépítész, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselõ-testület 13 fõvel 
határozatképes. Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 107/2008. sz. elõterjesztést (Zrínyi u. játszótér 
pályázat), és a 106/2008. sz. elõterjesztést, mely a (Viadom bankgarancia) címet viseli. Javasolja, hogy a 
105/2008. sz. elõterjesztést (Víziközmû) a 2. napirendi pontban tárgyalják meg. A felvételre kerülõ 
napirendeket pedig a 6. és 7. napirendben vitassák meg. Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételének 
és sorrendjének elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                       Elõadó:
 

1.)     
 
 

Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl (Et.: 
75/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 
2.)      Pilisvörösvár Víziközmû Társulattal támogatási szerzõdés 

kötésérõl (Et.: 105/2008.)
 
 

Szakszon József
alpolgármester

3.)      Településszerkezeti Terv módosítása a tervezett 
„Pilisvörösvár, Dolomit bányák és környékük” területére 
(Et.: 99-2/2008.)
 

Gromon István
polgármester

4.)      „Pilisvörösvár, Dolomit bányák és környékük” 
Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának jóváhagyása (Et.: 99-3/2008.)
 

Gromon István
polgármester

5.)      Pilisvörösvár Város Fõutca programjának pályáztatása, 
Európai uniós forrás bevonása céljából (Et.: 104/2008.)
 

Gromon István
polgármester



6.)      Részvétel a KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú 
pályázaton a Zrínyi utcai játszótér felújításával, 
bõvítésével (Et.: 107/2008.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      Viadom bankgarancia pénzbeni megváltásának 
elfogadása (Et.: 106/2008.)

Szakszon József
alpolgármester

 
 

1. napirendi pont
Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl (Et.: 75/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Emlékezett arra, hogy már az 
április 22-i rendes ülés napirendjén is szerepelt a zárszámadás elfogadása, viszont a könyvvizsgáló 
személyérõl csak akkor döntöttek, így a könyvvizsgálói vélemény hiányában akkor nem tárgyalhatták a 
napirendet. A szakértõi vélemény és a könyvvizsgálói jelentés azóta elkészült, mely véleményeket az ülés 
anyagával megküldtek a képviselõknek. PVKB tárgyalta és támogatta a zárszámadási rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
Kõrösy János: Kérdése, hogy a jelentésben többször szereplõ „rendezték” szó mit jelent, mi ennek a 
tartalma? A hosszúlejáratú hitel összege nem egyezik a szöveges részben említett 1.441.036 e forintos 
összeggel. Kb. 2.000,- forinttal tér el az összeg. További kérdése, hogy az értékpapírok mit takarnak? Mit 
jelen a hitelviszony megtestesítés? Pozitívan értékeli, hogy az Önkormányzat eszközei az év folyamán több 
mint 388 millió forinttal növekedtek. Kérdése, hogy ez minek köszönhetõ? A szabadidõ-központra 
betervezett 52 millió forint elegendõ lesz-e telekvásárlásokra ezen a területen?  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel dr. Schmidt Géza szakértõ és Tóth János könyvvizsgáló 
tanácskozási jogának megadását.
 
No: 2
 A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával 
megadta. 
 
dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló: A „rendezték” szó az jelenti, hogy az év végén nem volt 
folyószámlahitel tartozás, az Önkormányzat visszafizette, illetve rendezte ezeket a hiteleket és egyéb 
tételeket. Minden más kiegyenlítésre, ez a „rendezték” szó a hiteles kifejezés. A hosszúlejáratú hitel 
felsorolásánál a különbözet a kerekítésbõl adódik.
Az értékpapírok tekintetében tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Önkormányzatnak három gazdasági 
társaságban részvényei vannak, melyeket ismertetett (ezek pontos megnevezése szerepel a véleményben). A 
forgatási célú hitelviszony megtestesítõ értékpapír 220 millió forintban áll rendelkezésre, mely az OTP 
befektetési jegye. 
A szabadidõközponttal összefüggõ teendõk pedig a beruházás elõkészítésével kapcsolatosak voltak, mely 52 
millió forintban kerültek betervezésre a költségvetésben.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület döntései értelmében folytatták az érintett helyrajzi 
számú ingatlanok telekvásárlását, tehát több adásvételi szerzõdést kötöttek. Úgy emlékszik, hogy a - jó 
teljesítések – a két évvel ezelõtti tervpályázati eljárás kapcsán, és legfõképp a nyertes pályamû tekintetében 
most jártak le. Az összeg a tervezõ munkájához kapcsolódik.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ zárszámadásról szóló 
rendelet-tervezet elfogadását.
 
No: 3



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

11/2008. (V. 09) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásról

 
A Képviselõ-testülete 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.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Víziközmû Társulattal támogatási szerzõdés kötésérõl

(Et.: 105/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 87/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Víziközmû Társulattal kötendõ együttmûködési megállapodásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Víziközmû 
Társulattal együttmûködési megállapodást köt az alábbi feltételekkel:

 

·       Az együttmûködési megállapodás a 2008. 05. 15-tõl 2009. december 31-ig terjedõ idõszakra szól.

·       Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az együttmûködési megállapodás 
alapján vissza nem térítendõ támogatást nyújt a Társulatnak úgy, hogy 2008. évben 2 millió forintot, 
2009. évben pedig 4 millió forintot fizet a Társulatnak a lakosságnak nyújtott szolgáltatásaiért.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az együttmûködési megállapodás megkötéséhez 
szükséges fedezetet a 2001. évben felvett, 10 éves futamidejû, Ö 4200 2001 0287 számú fejlesztési célhitel 
végtörlesztése következtében megtakarított hitelkamat átcsoportosításával biztosítja. A Képviselõ-testület 
felkéri a Jegyzõt, hogy terjesszen elõ javaslatot a költségvetési rendelet módosítására.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat jogi tanácsadója által is lektorált 
szerzõdést jelen határozat értelmében aláírja.

 

 

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.
 

 
3. napirendi pont

Településszerkezeti Terv módosítása a tervezett „Pilisvörösvár, Dolomit bányák és környékük” 
területére (Et.: 99-2/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.  
 
Molnár Sándor: Érintettségét szeretné bejelenteni az üggyel kapcsolatosan. Kérése, hogy a Képviselõ-
testület szavazza meg, hogy szavazatával hozzájárulhat-e a szavazáshoz, illetve döntsön a kizárása 
kérdésében.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor kizárásának kérdését. Ki ért egyet azzal, 
hogy kizárják Molnár Sándor képviselõt a szavazásból?
 
No: 5
A Képviselõ-testület 2 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazattal úgy döntött, hogy nem zárja ki Molnár 
Sándort a szavazásból.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 88/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozata a 
Város Településszerkezeti Tervének módosításáról 
 

1.                  Pilisvörösvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a 
Településszerkezeti Terv térképi módosítását a tervezett „Pilisvörösvár, Dolomit bányák és 
környékük” – a Településszerkezeti terv (javaslat) M=1:10000 címû tervlap „tervezési terület 
határa” jellel körülvett – területére. (1. számú melléklet)

 
2.                  Pilisvörösvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a 

Településszerkezeti Terv leírásának módosítását az alábbiak szerint:
„A település igazgatási területének felosztása” címû fejezet 4. pontjában a táblázat az alábbiakkal 
egészül ki:
 

Terület-felhasználási egység neve A kötelezõ minimális közüzemi 
közmûvesítettség mértéke

KÜLTERÜLETEN
Különleges területek, Bányaterület Részleges közmûvesítettség

 
3.                  A területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását a fenti 

Településszerkezeti Terv módosításának megfelelõen elkészített és véleményeztetett terv alapján 
lehet jóváhagyni.

 
 
Határidõ: azonnal                                                                               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.
 
 

4. napirendi pont
„Pilisvörösvár, Dolomit bányák és környékük” Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat 

módosításának jóváhagyása (Et.: 99-3/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.  
 
Molnár Sándor: Érintettségét szeretné bejelenteni az üggyel kapcsolatosan. Kérése, hogy a Képviselõ-
testület szavazza meg, hogy szavazatával hozzájárulhat-e a szavazáshoz.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor kizárásának kérdését. Ki ért egyet azzal, 
hogy Molnár Sándor a szavazás során ne szavazhasson érintettség okán?
 
No: 7
A Képviselõ-testület 2 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem zárta ki Molnár Sándort a szavazásból.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Szeretné, ha a rendelet hatálybalépésének idejét leegyeztetnék, és a 
Képviselõ-testület külön kitérne erre a kérdésre, tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezetben nem szerepel 
javaslat erre vonatkozóan.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Úgy gondolja, hogy a kihirdetést követõ napon lépjen hatályba a rendelet.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet módosítását 
(Hatálybalépés ideje a kihirdetést követõ napon).
 
No: 8
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2008. (V. 09.) rendelete
a Helyi Építési Szabályzat

15/2004. (XII. 14.) számú 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.
 
 
 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Fõutca programjának pályáztatása, Európai uniós forrás

bevonása céljából (Et.: 104/2008.)
 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a napirendi pontot, és a 
határozati javaslatot. Kiemelte a pályázat jelentõségét, és elmondta, hogy nagyon hosszadalmas munka 
elõzte meg a pályázati anyag elkészítését. A PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot, az összeg 
módosításával: a pályázati önrész várhatóan 247.056.700 forint lesz. Az összeg jelen esetben csak 
tájékoztató jellegû, a Képviselõ-testület jelenleg még nem vállal kötelezettséget. Viszont elõre szerették 
volna jelezni, hogy nyertes pályázat esetén erre szükség lesz majd.
 
Pándi Gábor: Úgy tudja, hogy a pályázat kiterjed az ingatlanvásárlás támogatására is. Kérdése, hogy nem 
kellene-e megvásárolni a Fõ utca közvetlen közelében lévõ ingatlanokat?
 
Bruckner Katalin megérkezett 1838

 
A Képviselõ-testület létszáma 14 fõre módosult.       
 
Szakszon József alpolgármester: A pályázat készítése során az Önkormányzat tárgyalt a Postával, a Matáv-
val, és egy-két ingatlantulajdonossal, akinek a tulajdonában lévõ területet megvásárolhatták volna, és 
parkolókat alakíthattak volna ki. Sajnos a határidõre egyikükkel sem sikerült elõszerzõdést kötni viszont a 
pályázatnak ez kikötése.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslatban az összegnél a következõ 
szerepeljen: „a pályázati önrészt (várhatóan megközelítõleg 250.000.000 forintot) biztosítja – az 
Önkormányzat”, - mivel ez az összeg, tájékoztató jellegû adat.  
 
Kõrösy János: Úgy gondolja, hogy sokkal nagyobb mértékû nyilvánosságot kellene tartani a lakosok 
számára, hogy mindenki megismerkedjen a felvázolt adatokkal. Azt olvasta, hogy városfejlesztõ társaság jön 
létre. Kérdése, hogy a társaság milyen célt szolgálna?
 
Szakszon József alpolgármester: A pályázat elõírásában szerepel a Társaság létrehozása, mely Kft. 
formájában fog létrejönni. Gyõztes pályázat esetében szükséges ezt a társaságot megalakítani.
 
Gromon István polgármester: Több szinten zajlott a lakossági véleményezés: fórumot tartottak ez ügyben, 
ahol az intézményvezetõk, egyesületvezetõk stb. részt vettek. Az intézményekben kifüggesztésre kerültek a 
dokumentumok, az újságban és a honlapon is megjelent ezzel kapcsolatos cikk. Bárki elmondhatta a 
véleményét. Érkezett is számos módosító javaslat. Abban az esetben látja céleszûnek az újabb tájékoztatást, 
ha az elsõ fordulóban nyernek. 
 
Kõrösy János: Sajnos azt nem tudják, hogy milyen hatékonysággal végezték az intézmények a 
tájékoztatást. Továbbiakban is az a véleménye, hogy mindenképpen egy lakossági fórumot kell tartani.
 
Gromon István polgármester: A pályázatot nem tudják beadni, ha elõtte egy további lakossági fórumot 
tartanak, s emiatt ma nem születik döntés.
 
Kõrösy János: Ebben az esetben véleménye az, hogy jó lett volna tájékoztatót tartani (Párbeszédes 
formában).
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a következõ módosítással: „várhatóan megközelítõleg 250.000.000 forintot”.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 89/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Fõ utca Programjának uniós pályáztatásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1. Elfogadja a Stratégiai Munkacsoport által elõkészített és kidolgozott, továbbá társadalmi egyeztetésen 
átment „Pilisvörösvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája” címû dokumentumot.

2. Elfogadja a Schõmer Mûterem által kidolgozott „Pilisvörösvár, Fõ utca program elõ-akcióterületi 
terve” címû dokumentumot.

3. Indul a KMOP-2007-5.2.1/B jelû, „Pest megyei településközpontok fejlesztése” címû pályázaton a 
város Fõ utca programjával. (benyújtja a pályázatot)

4. Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pénzügyi terv szerinti pályázati önrészt (várhatóan 
megközelítõleg 250.000.000 forintot) biztosítja. A forrásbiztosítás várhatóan a 2009. és 2011. közötti 
megvalósulási idõszakban lesz aktuális.

5. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben az Önkormányzat sikeresen szerepel a KMOP-2007-
5.2.1/B „Pest megyei településközpontok fejlesztése” címû pályázat elsõ fordulójában, a város 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) megvalósítása érdekében egy városfejlesztõ társaságot 
hoz létre.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot – a beadásához szükséges mellékletekkel és 
nyilatkozatokkal együtt –- határidõre nyújtsa be a közremûködõ szervezet részére.
 
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.
 
 

6. napirendi pont
Részvétel a KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú pályázaton a Zrínyi utcai játszótér felújításával, 

bõvítésével (Et.: 107/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Ez a 
pályázat a már meglévõ játszótérre szól, és annak a felújítására vonatkozik.
 
Zám Zoltán: A pályázat felújításról, és bõvítésrõl szól. Tudomása szerint két úttest határolja a játszóteret. A 
játszóteret már nem lehet bõvíteni. Véleménye szerint át kellene fogalmazni a címet, hogy az eszközök 
bõvítésérõl szóljon a határozat, mert így félreérthetõ.    
 
Gromon István polgármester: A bõvítés a játszótér tartalmának a bõvítésérõl szólna, nem a terület 
bõvítésére vonatkozik.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: A címben mindenképpen szerepelnie kell a bõvítésnek.
 
Kõrösy János: Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozata a 
Zrínyi utcai játszótér felújításával, bõvítésével kapcsolatban a KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú 



pályázaton való részvételrõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a KMRFT-HÖF 
CÉDE-2008 kódszámú pályázaton a Zrínyi utcai játszótér felújítása és bõvítése céljából.

A Képviselõ-testület a pályázat elkészítésével megbízza a European Conformity Check 
Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézetet 150.000 forint + áfa megbízási díjjal.

A Képviselõ-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati önrészt (max. 4.000.000 forintot) és a 
pályázatírás díját (maximum 150.000 forint + áfa díjat) a 2008. évi költségvetési rendelet 17. sz. melléklet 7. 
sorában szerepeltetett „Játszóterek, parkok, pihenõhelyek létesítésére” rendelkezésre álló forrásból biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
 

7. napirendi pont
Viadom bankgarancia pénzbeni megváltásának elfogadása (Et.: 106/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrösy János: Minden utcáról készült felmérés. A Klapka utcát össze tudja hasonlítani más utcák 
minõségével. Úgy gondolja, hogy minõségében a legrosszabb állapotú a Klapka utca. Kérdése, hogy az 
említett összeg, hány százaléka lesz ráfordítva a Klapka utcára, illetve az azon felüli rész mibõl kerülne 
felújításra.
 
Szakszon József alpolgármester: Jelen esetben a Képviselõ-testület nem dönt a pénz felhasználásáról. Az 
összeg még nem ismert. A korábban kötött vállalkozási szerzõdésben a bankgarancia biztosítva van. Ha 
egyezséget kötnek, akkor az Önkormányzat hozzájut a pénzéhez. A cég felszámolás alatt áll. A viacolor-os 
utakkal is szükséges foglalkozni a jövõben.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Felmérésre kerültek a hibák, hiányosságok. Valóban a hibák nagy 
részét a Klapka utca alkotja.
 
Kõrösy János: Ismertette, hogy a Klapka utca mely része van a legrosszabb állapotban. Szeretné kérni, 
hogy amennyiben hozzájutnak ehhez az összegez, az a javításokra legyen költve, ahogyan a hibajegyzéken 
szerepel.
 
Szakszon József alpolgármester: Meg kell vizsgálni, hogy az adott összeg mire lesz elegendõ.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület mindenképpen tárgyalni fogja a felújítással kapcsolatos 
elõterjesztést, hiszen összeszámítva az egyéb eljárásaikkal, ez már közbeszerzés-köteles lesz.
 
Zám Zoltán: Tájékoztatást adott a Ligeti részen lévõ viacolorral ellátott utak állapotáról.
 
Szakszon József alpolgármester: Felvállalja azt, hogyha a forrást biztosítják rá, akkor az elõterjesztést 
elkészíti az adott elvek alapján.
 
Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy a súlykorlátozás is hasznos volt, mivel a teherautók nem rongálják a 
viacoloros úttestet.  
 



Kõrösy János: Kérdése, hogy az összeget milyen határidõvel adnák át?
 
Szakszon József alpolgármester: A bankgarancia lejár az elõterjesztésben megfogalmazott idõpontban. A 
szándék az az, hogy minél hamarabb hozzájussanak az összeghez.
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint, az utak azért rosszak, mert az alapozás nem megfelelõ módon készült 
el. Az utakat azért készítik el, hogy közlekedjenek rajta, és ne kelljen korlátozó táblákat kihelyezni. Az 
elkészült utakat már egyszer átvették, hol vannak a felelõsök?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tájékoztatást adott a Klapka utca készítésérõl.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozata a 
Viadom Kft bankgarancia pénzbeni megváltásának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Németvölgy 
Consulting Kft. írásos ajánlatát, amennyiben az összeget a megállapodás aláírásával egyidõben, egy 
összegben átutalják az Önkormányzat számlájára.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Németvölgy Consulting Kft. ajánlatára elsõre reagálva 5.500.000 forintot jelöljön meg igényként a 
bankgarancia megváltására. Amennyiben a Németvölgy Consulting Kft. a fenti igényt nem fogadja el, a 
Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyezséget kössön minimum 4.765.000 forintos 
összegre.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben az egyezség nem jön létre, úgy a 
12.730.800 forint értékû garanciális javítási igényt jelentse be.  
 
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. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1912 órakor.        
  
 
 
 
 

K.m.f.
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ
 


