
Ikt. szám: 01-230/2/2010.
 

 

Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2010. január 28. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén. 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Berchy József, 
Bruckner Katalin, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Pándi Gábor, 
Preszl Gábor 1913-kor érkezett, Schäffer Irma Katalin, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Zám Zoltán, Falics Jánosné
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János, Paul László
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ; Bolláné Bognár Margit gazdálkodási 
osztályvezetõ; Kutasi Jánosné intézményi referens; Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ; Sax László, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; Fogarasy Attila, a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje; Müller 
János, a Városfejlesztõ Kft. ügyvezetõje; dr. Schmidt Géza szakértõ; dr. Major Veronika, az Innosystem 
projektmenedzsment-szervezet ügyvezetõje; Bánszki György, az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. 
képviselõje; Márkus Pál közbeszerzési tanácsadó
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 13 
fõvel határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének módosítására. A szennyvíztisztító 
teleppel kapcsolatos két témában vendégeket hívtak meg, ezért a 27/2010. számú (Megvalósíthatósági 
tanulmány és Költség-haszon elemzés tervezet elfogadása a „Pilisvörösvári csatornahálózat és 
szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. pályázathoz) és a 28/2010. számú (A szennyvíztelep jogszabályi 
elõírásoknak megfelelõ mûködéséhez szükséges Szennyezés-csökkentési ütemterv módosítása) 
elõterjesztéseket kívánta 1. és 2. napirendként tárgyalni. A 3. napirendi pontban tárgyalják a 30/2010. számú, 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezete c. elõterjesztést, majd ezt 
követõen a sorrend változatlan marad.
Tájékoztatta a jelenlévõ Képviselõket, hogy az ülés megkezdése elõtt kiosztásra kerültek anyagok, majd 
ismertette azokat.  
Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és napirendi pontok módosított sorrendjének elfogadását. 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat, és a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 
igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 



1.)      Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon 
elemzés tervezet elfogadása a „Pilisvörösvári 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. 
pályázathoz (Et.: 27/2010.) 

Gromon István 
polgármester



2.)      A szennyvíztelep jogszabályi elõírásoknak megfelelõ 
mûködéséhez szükséges Szennyezés-csökkentési 
ütemterv módosítása (Et.: 28/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

3.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetési rendelettervezete (Et.: 30/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

4.)      Pilisi Medence Közbiztonságáért Alapítvány 
felajánlásának elfogadása (Et.: 8/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

5.)      A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szervezeti és 
mûködési szabályzatának, valamint Házirendjének 
jóváhagyása (Et.: 9/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

6.)      A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 
Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 
10/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

7.)      A Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyása (Et.: 11/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

8.)      A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyása (Et.: 12/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

9.)      A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, 
Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Szervezeti és mûködési 
szabályzatának jóváhagyása (Et.: 13/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

10.)
           
 

A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési 
szabályzatának jóváhagyása (Et.: 15/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

11.)
           
 

A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár intézményi 
minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.: 
14/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

12.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttmûködési megállapodás felülvizsgálata 
(Et.:17/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

13.)
           
 

Könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázati kiírás (Et.: 
18/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

14.)
           
 

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv – 2010. március 
1–2011. február 28-ig (Et.: 19/2010.)
 

Gromon István 
polgármester



15.)
           
 

Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 37. szám alatti büfé-faház 
épülete tárgyában elfogadott 190/2009. (XI. 05.) Kt. sz. 
határozat módosítása (Et.: 20/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

16.)
           
 

Az SZMSZ (5/2007. (IV. 04.) rendelet) módosítása az 
alpolgármesteri jogviszony változása miatt (Et.: 25/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

17.)
           
 

Pomáz Város polgármesterének megkeresése a 
budakalászi CORA okmányiroda fenntartásának 
támogatása ügyében (Et.: 26/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

18.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének étkezési, nyersanyagnorma és térítési díjakról 
való rendeletének módosítása (Et.: 23/2010.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

19.)
           
 

A Pilisvörösvár 6199 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
(Et.: 22/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

20.)
           
 

A 6481 hrsz. – Barackos utca – mûvelési ág 
megváltoztatása (Et.: 24/2010.) 
 

Gromon István 
polgármester

  Az aljegyzõ megbízása jegyzõi feladatok ellátására, 
megbízási díj meghatározása (Et.: 16/2010.) (ZÁRT 
ÜLÉS)
 

Gromon István 
polgármester

  A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, 
Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjének és a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ vezetõjének bérrendezése 
feladatnövekedés miatt (Et.: 21/2010.)                    
(ZÁRT ÜLÉS)
 

Gromon István 
polgármester

21.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 7/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

 
22.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 29/2010.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jgyzõ

23.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

 
 
 
 
 

1. napirendi pont
Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés tervezet elfogadása a „Pilisvörösvári 

csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. pályázathoz 
(Et.: 27/2010.)

 



 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte a megjelent 
vendégeket. Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a meghívottak tanácskozási joggal rendelkeznek. 
Elmondta, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és az 
abban foglalt határozati javaslatot a következõ kiegészítéssel javasolták elfogadásra: „A Képviselõ-testület 
tudomásul veszi, hogy a Köztes RMT és CBA a fejlesztés irányát jelöli ki, a beruházás pontos paraméterei, 
majd a Végleges RMT és CBA-ban kerülnek kidolgozásra.” Az elõterjesztéssel kapcsolatban elmondta még, 
hogy a Részletes megvalósíthatósági tanulmányt véleményeztette a projektmenedzsment-szervezettel, és õk 
elfogadásra javasolták azt.

 

Bánszki György, az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. képviselõje: Köszöntötte a jelenlévõket. 
Elmondta, hogy az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. készítette a „Pilisvörösvári Csatornahálózat és 
szennyvíztisztító telep fejlesztése” második fordulós pályázati dokumentáció Részletes megvalósíthatósági 
tanulmányát (RMT) és Költség-haszon elemzését (CBA). A település szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási programjához elkészített RMT fontos dokumentuma a KEOP pályázatnak, mivel ennek 
alapján kerül elbírálásra, illetve ennek alapján döntik el, hogy az Önkormányzat kap-e támogatást. Az RMT 
a projekt fõbb mûszaki adatait tartalmazza részletesen a szennyvízcsatorna hálózat bõvítésére és 
rekonstrukciójára, valamint a szennyvíztisztító telep bõvítésére vonatkozóan. A CBA egy közgazdasági 
elemzés, mely tartalmazza a projekt költségeit, annak beruházási és mûködtetési költségeit különbözõ 
mutatók számításaival. A város szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító telepének bõvítését megcélzó 
pályázat-elõkészítési tevékenységnek részeként elkészíttette a pályázat I. fordulójára az Elõ-
Megvalósíthatósági Tanulmányra (EMT) épülõ Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT) és az 
annak részét képezõ pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzést (CBA). A projekt két fordulóban 
zajlik le, mely egy elõkészítési szakaszból áll, illetve a megvalósítást, tehát a kivitelezést foglalja magába. 
Az elõkészítés keretében zajlanak a különbözõ tervezési munkálatok, a hatástanulmányok elkészítése stb., 
melynek költségei jóval alacsonyabbak, mint a II. fordulónak, a kivitelezésnek a költségei lesznek. Az 
elõkészítésnek, illetve a megvalósításnak a pályáztatása külön történik. Az Önkormányzat az elsõ pályázatot 
megnyerte, ezért tovább vihette a projektet. A mostani fázisban, a Részletes megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével a köztes RMT kerül benyújtásra a mellékletekkel (CBA) a Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatóságához, ahol egy minõségbiztosítási vizsgálaton megy keresztül és mind a formai, mind a tartalmi 
követelményeknek meg kell, hogy feleljen. A köztes RMT alapján lehet majd a továbbtervezésre javasolt 
változatot kiválasztani, ami azért fontos, mert a létesítési engedélyes tervek szükségesek a megvalósításhoz. 
A szennyvíztelep bõvítésének a terveit, és a csatornahálózat bõvítésnek a terveit kell elkészíteni, illetve van 
egy úgynevezett rekonstrukciós rész, melynek keretében vízjogi létesítési engedélyes terveket kell csinálni. 
Ezeket az engedélyeket el lehet készíteni, de mindaddig nem történhet meg a hatósághoz történõ benyújtása, 
amíg a köztes RMT nem megy át a vizsgálaton, illetve addig, amíg a továbbtervezésre nem javasolják. 
Amennyiben a Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága jóváhagyja a köztes Részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt, úgy a szennyvíztisztító telepnek és a csatornahálózatnak a tervezõje benyújthatja az engedélyes 
terveit.
 
Gromon István polgármester: Néhány problémára kívánta felhívni a jelenlévõ Képviselõk figyelmét a 
döntéshozatal elõtt. Az elõterjesztés melléklete szerinti kivonat (a dokumentum rövidített változata) mutatja, 
hogy az egész szennyvízprojekt öt elembõl áll, melyekhez röviden a következõket kívánta elmondani. Az 1. 
projektelem a szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése, amely a tavak környéki utcák csatornázását jelenti, melyet 
a pályázat keretében, részben pályázati pénzbõl valósítanának meg. A 2. projektelem a meglévõ 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója, amely azt jelenti, hogy a meglévõ csatornahálózaton a KEOP 
pályázati feltételek és útmutató elõírásai alapján a projekt elszámolható költségei 5 %-os felsõ határáig 
támogatott a rekonstrukció. Köztudott, hogy a meglévõ csatornahálózatnak bizonyos részein rendszeres 
problémákkal küzdenek (Pozsonyi u., Báthory u.), ezért kívánják a pályázatba ezt beemelni. A 3. 
projektelem a szennyvíztisztító telep bõvítése, ami teljes mértékben indokolt. A településen körülbelül 
másfél éve nem lehet rákötni a csatornahálózatra, mert a szennyvíztelep jelenlegi kapacitása nem alkalmas 
további szennyvízbefogadásra. A szennyvíztelep kapacitását kívánják növelni, illetve más technológiával 
fog mûködni a felújított telep. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a pályázat csak a kommunális 



szennyvíz tisztítását támogatja, tehát el kell érni, hogy a telep átadásáig ténylegesen csak a kommunális 
szennyvíz kerüljön a szennyvíztisztító telepre. Amennyiben ezt nem tudjuk elérni, úgy a projekt a jelenlegi 
számításokhoz képest több százmillió forinttal kerülne többe az Önkormányzatnak. E projektelemnél fontos 
még, hogy a két mûszaki tartalomról is döntenie kell a Képviselõ-testületnek, amennyiben megszavazzák a 
Részletes megvalósíthatósági tanulmányt. Ennek kapcsán kívánta megemlíteni, hogy az elemzés 
eredményeképpen a két mûszaki tartalom közül a „B” változatot javasolják megvalósításra. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az elõterjesztés melléklete szerinti kivonat tartalmaz egy költségtáblázatot, melybõl 
kiderül, hogy milyen költségmegosztással szerepelnek a pályázatban az egyes projektelemek. A 4. 
projektelem tartalmazza az üzemeltetés kérdéseit. A Képviselõ-testület jelenlegi döntései kihatással lesznek 
arra, hogy a leendõ szennyvíztelepet hogyan fogják üzemeltetni. A jelenlegi üzemeltetés egy 20 éves 
koncessziós szerzõdés keretében történik, melynek az 5. évében járnak, ezért az Önkormányzat érdekeit 
szem elõtt tartva bizonyos jogi kérdések eldöntése szükséges. Fontosnak tartotta még megemlíteni, hogy a 
fejlesztéssel a csatornadíj emelkedésével is számolni kell. A csatornadíj emelkedésének oka elsõsorban az, 
hogy az Európai Unió csak úgy támogatja a projekteket, ha garancia van arra, hogy a szennyvíztelep 
amortizációs költségei elõre beépülnek a leendõ üzemeltetési költségekbe. Az Önkormányzatnak tehát 
garantálnia kell egy olyan mértékû csatornadíj emelést, ami ezt az amortizációs költséget fedezi. A létesülõ 
korszerû szennyvíztelep folyamatos felújítása az amortizációs díj beépítésével garantálható lesz. Az 5. 
projektelem a beruházás lebonyolítása, illetve az ütemezés, mely tartalmazza a beruházás egyes fázisainak 
legfontosabb határidõit. E határidõkre tekintettel számításaik szerint – amennyiben a pályázat II. 
fordulójában nyernek, – 2013. év közepére mûködni fog az új szennyvíztelep és a kibõvített 
csatornahálózat.     
 
dr. Major Veronika, az Innosystem projektmenedzsment-szervezet ügyvezetõje: A csatornadíjjal 
kapcsolatban kívánt néhány információt elmondani. Az elmúlt idõszakban Magyarországon úgy képezték a 
díjakat, hogy az amortizációs költséget nem építették bele a díjakba. A szennyvíztelepek és 
csatornahálózatok leamortizálódtak, az üzemeltetõ nem volt képes azokat szinten tartani. Az 
Önkormányzatok ezért kerültek újra meg újra abba a helyzetbe, hogy 10-20 évenként teljesen újra kellett 
építeni a csatornahálózatukat és a szennyvíztelepüket. Az Európai Unió ezért döntött úgy, hogy a jelenlegi 
támogatásokhoz feltételként szabja az amortizációs díj beépítését a csatornadíjba. Az amortizációs költségek 
körülbelül 80 forint/m3 költségen mozognak. A Részletes megvalósíthatósági tanulmányban kiszámolt árak 
ezzel a plusz költséggel növelve kerültek feltüntetetésre. A projekttel kapcsolatban kiegészítésképpen 
elmondta még, hogy elsõ lépésben az elõkészítési pénzt kapják meg az abban résztvevõk, a második 
lépésben történik most az elõkészítése a beruházásnak, illetve a harmadik lépés maga a beruházás. Azért van 
szükség a közbensõ Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, hogy a Fejlesztési Igazgatóság 
lássa azt, hogy jó irányba halad a projekt. A kivonat tehát valójában tájékoztató jellegû adatokat tartalmaz, 
hiszen a pontos tervek kidolgozása most van folyamatban, a pontos bekerülési összegek kiszámítása, melyek 
a közbeszerzési pályázatok lezajlása után még változni is fognak, de természetesen ez a változás már nem 
lényeges változást jelent majd. 
 
Kõrösy János: Az amortizációs díjjal kapcsolatos kérdése, hogy a 80-100 forint/m3 plusz költség mit 
tartalmaz.
 



Bánszki György, az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. képviselõje: A Részletes megvalósíthatósági 
tanulmánynak van egy változatelemzési része, ahol felsorolják a szóba jöhetõ változásokat. Ennek alapján 
készítettek a szennyvíztisztító telepre is, illetve a csatornahálózatra is két-két mûszaki változatot, amelyeket 
egymással kombinálva összesen négy változatot kaptak. A változatok elkészítésénél az egészet kellett 
elemezniük, tehát a meglévõ rendszerrel az összes mûködési költséget globálisan kellett vizsgálniuk, mivel 
az üzemeltetõnek is az egészet kell üzemeltetni, nem csak az új részt. Mind az üzemeltetési költségek, mind 
pedig az amortizációk a teljes rendszerre vonatkoznak, tehát, a régi rendszernek az amortizációját egy jóval 
kisebb költség képezi, mint az új rendszernek az amortizációs költsége. A csatornahálózatnak nagyon sok 
olyan része van, aminek az amortizációs kifutási ideje hosszú, tehát 50 évvel számolják (ilyen például a 
csõhálózat stb.). Az amortizáció szempontjából tehát más az összetétele a szennyvíztisztító telepnek, mint a 
csatornahálózatnak, ezért a teljes amortizációs költséget lejjebb szorítja az, hogy bizonyos esetekben 
kevesebb amortizációs kulccsal számolnak. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése az Innosystem projektmenedzsment-szervezet képviselõihez, hogy 
az Önkormányzat várhat-e javaslatot tõlük az üzemeltetésre vonatkozóan. 
 
dr. Major Veronika, az Innosystem projektmenedzsment-szervezet ügyvezetõje: Az RMT készítõnek 
nem feladata, hogy kiválassza azt az üzemeltetési módot, ami az Önkormányzat számára megfelelõ lenne. 
Segítséget nyújthatnak abban, hogy átadnak egy olyan tanulmányt, ami bemutatja a Magyarországon 
szokásos üzemeltetési struktúrákat. Az Önkormányzat feladata ugyanakkor, hogy kiválassza azt az 
üzemeltetési módot, amit végre is tud hajtani. A végleges pályázatot csak akkor lehet beadni, ha az 
Önkormányzat e kérdésben már döntött. 
 
Márkus Pál, közbeszerzési szakértõ: A koncessziós szerzõdésnek a kezelése, az azzal kapcsolatos 
lehetõségeknek a megvizsgálása az RMT és CBA készítõ szervezet feladatának egy része volt. A projekt két 
fõ sajátossága az, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának van egy koncessziós szerzõdése – amivel 
foglalkozni kell, mivel koordinációs szerepe van –, a másik sajátossága a Szennyezés-csökkentési ütemterv 
módosítása a szennyvíztelep megfelelõ mûködtetéséhez. Az Önkormányzat legfontosabb feladata az 
üzemeltetés terén van, fontos, hogy egy konstrukciót, és egy olyan szervezetet tudjon választani, amivel 
együttesen mindazokat a feltételeket meg tudja teremteni, amivel úgymond önfenntartóvá válik hosszú távon 
a rendszer. 
 
dr. Major Veronika, az Innosystem projektmenedzsment-szervezet ügyvezetõje: Az Önkormányzat 
feladata az üzemeltetõ kiválasztása mellett a saját erõnek, a fedezet forrásának a bemutatása határidõre. A 
forrás lehet a lakosságtól beszedett hozzájárulás, az Önkormányzat számlája, illetve lehet egy üzemeltetõi 
tõke, ami egy koncessziós szerzõdésbõl származik. 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy ezen a napon kapott a 
projektmenedzsment-szervezettõl egy személyi javaslatot egy koncessziós jogi szakértõ személyére 
vonatkozóan. A köztes RMT benyújtását követõen a következõ lépés a jogi szakértõvel, és minden érintettel 
a tárgyalások megkezdése. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi, Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatával együtt.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2010. (I. 28.) sz. határozata a 
„Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. pályázathoz szükséges Köztes 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy - a KEOP-7.1.2.0-2008-0218 
számú „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” pályázat keretében - az ERBO-
PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. által készített második fordulós pályázati dokumentáció Köztes részletes 
megvalósíthatósági tanulmányát és költség-haszon elemzését (Köztes RMT és CBA) elfogadja, és tudomásul 



veszi, hogy a Köztes RMT és CBA a fejlesztés irányát jelöli ki, a beruházás pontos paraméterei, majd a 
Végleges RMT és CBA-ban kerülnek kidolgozásra.  

 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt 
és költség-haszon elemzést a Közremûködõ Szervezetnek véleményezésre benyújtsa.

Határidõ: 30 nap                                                                                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.
 
 

2. napirendi pont
A szennyvíztelep jogszabályi elõírásoknak megfelelõ mûködéséhez szükséges Szennyezés-csökkentési 

ütemterv módosítása (Et.: 28/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a KEOP-7.1.2.0-
2008-0218 számú „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” címû pályázat 
elengedhetetlen feltétele a Szennyezés-csökkentési ütemterv jóváhagyása és végrehajtása. A Szennyezés-
csökkentési ütemtervet a Képviselõ-testület korábban már elfogadta, ezzel szemben most módosítani kell 
részben a határidõk tekintetében, részben pedig tartalmi okok miatt. Az eredeti Szennyezés-csökkentési 
ütemtervben az üzemeltetõ magára vállalta azokat a feladatokat, illetve azzal járó költségeket, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a határértéken felül bebocsátókat megkeressék, és velük szemben eljárjanak, 
kötelezzék õket az elõtisztító berendezéseknek a kiépítésére. Az Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. ezzel 
szemben sem a 2009-es, sem a 2010-es költségvetésében nem biztosított forrást az akkreditált mérésekhez, 
az elõterjesztéshez mellékelt nyilatkozata értelmében az ütemterv végrehajtásában a mindenkori éves üzleti 
tervében foglaltaknak megfelelõen vesz részt. Az egyeztetések során az üzemeltetõ képviseletében eljáró 
ügyvezetõ egyértelmûen közölte, hogy a szennyezõk kiszûrését szolgáló méréseket kizárólag a mérések 
pénzügyi fedezetének megteremtését követõen tudja vállalni, a maguk részérõl erre nem tudnak forrást 
biztosítani. A közel másfél milliárdos pályázat elõrehaladása, illetve a szennyvíztelep-rekonstrukció 
megvalósulása összehasonlíthatatlanul nagyobb súlyú, mint néhány százezer forintos mérési költség 
viselésének eldöntése, ezért az üzemeltetõ nyilatkozatának figyelembe vételével módosításra került az 
eredeti ütemterv. Az üzemeltetõ helyett az Önkormányzat felel a mérések elvégzéséért, és a finanszírozza 
azok költségeit, valamint aktualizálásra került az ütemterv az elõterjesztésben foglaltaknak megfelelõen. 
 
Megékezett Preszl Gábor 1913-kor.
A Képviselõ-testület létszáma 13 fõre módosult.
 
Kõrösy János: Felhívta a figyelmet, hogy az elõterjesztésben a szennyezés-csökkentésre irányuló 
tevékenységek becsült költségeit mutató táblázat hibás adatot tartalmaz az „anyagmérlegek ellenõrzése” 
sorban, a kb. 56 db kiemelt kibocsátó*100 e forint = 560 e forint. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a Képviselõ úr figyelmét, és tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
a táblázatban elírás történt, ezért kérte a számadat javítását a következõk szerint helyesen: kb. 56 db kiemelt 
kibocsátó*10 e forint = 560 e forint. 



Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával azt támogatta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
eredeti határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a táblázatban javításra kerül a fentiek szerint 
részletezett elírás. 
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
142/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatában elfogadott Szennyezés-csökkentési ütemterv módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 142/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. 
határozatában elfogadott Szennyezés-csökkentési ütemtervet az alábbiak szerint módosítja:
 

·         23. oldal 8-1. sz. táblázat: A szennyezés csökkentésére irányuló tevékenységek becsült költségei.

·         25. oldal 9-1. sz. táblázat: A szennyezés csökkentésére vonatkozó tevékenységekre vállalt 
határidõk.

·         26. oldal „A szennyvíztisztító telepre érkezõ szennyvíz minõségének lényeges javítására, 
idegenvizek mennyiségének csökkentésére vonatkozó intézkedések” címû táblázat. 

·         A szennyezés-csökkentési ütemterv 7.1 fejezet I./ 3. és I.4. pontjaiban (19. oldal) a felelõs „PVV 
Kft-rõl” „Pilisvörösvár Város Önkormányzatra” módosul. 

·         A 7.1 IV./2. pontjában a felelõs „PVV kft-rõl” „Pilisvörösvár Város Önkormányzatra” módosul 
(21. oldal).

·         Az ütemterv egy új bekezdéssel egészül ki: „Amennyiben a pályázat második fordulóján az 
Önkormányzat nem nyer, és a szennyvíztisztító telep fejlesztése nem tud megvalósulni, abban az 
esetben a szennyezés-csökkentési ütemtervet módosítani fogja az Önkormányzat.”

·         A szennyezés-csökkentési ütemterv többi része változatlanul érvényben marad.
 
A Képviselõ-testület a Szennyezés-csökkentési ütemterv végrehajtásához a 2010. évben szükséges fedezetet 
a 2010. évi költségvetési rendeletében, valamint a pályázaton elnyert támogatás átcsoportosításával 
biztosítja. A további években szükséges fedezetet az adott évek költségvetési rendeleteiben biztosítja a 
Képviselõ-testület.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szennyezés-csökkentési ütemterv módosítást a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez jóváhagyás céljából nyújtsa 
be.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Megköszönte az eddig tárgyalt napirendekhez meghívott vendégek 
részvételét és bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezete 

(Et.: 30/2010.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte dr. Schmidt Géza 
szakértõt. Elmondta, hogy a törvényi szabályzás, valamint 2010. évi költségvetési koncepció alapján 
készítették el az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetét, amely tartalmazza az 
önkormányzatnak és intézményeinek 2010. évi bevételeit és kiadásait. 
 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek eredményeként 
egyöntetûen elfogadásra javasolták Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési 
rendelettervezetét. 
 
Gromon István polgármester az elhangzott kérdések után részletesen elmondta, hogyan állt össze a 2010. évi 
költségvetési rendelettervezet. 
 
Gromon István polgármester: Kõrösy János Képviselõ úr kérdésére elmondta, hogy az általános 
tartalékkeret alacsony, de reményei szerint a zárszámadást követõen a 2009. évbõl lesz pénzmaradvány, 
melyet két helyre osztanának szét: egyrészt az általános tartalékkeretet, másrész a városüzemeltetést 
növelnének meg a pénzmaradvánnyal. Elmondta továbbá, hogy az elõzõ évhez viszonyítva szinte minden 
jogcímen ismét csökkent az állami támogatás. A csökkenés összege a 2009. évhez képest önkormányzati 
szinten összesen 87.829 e forint az eredeti elõirányzatnál, ami 9 %-os normatívacsökkentést jelent egy év 
alatt.  A 2010. évi költségvetés megköveteli a hivataltól és minden intézménytõl, hogy a korábbi évhez 
képest még jobban takarékoskodjanak. Megkérte Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõt, hogy 
az ÁFA-val kapcsolatban tájékoztassa a Képviselõ-testületet.  
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ:  Elmondta, hogy sajnos valóban nem tudták mibõl 
képezni az általános tartalékot, ellenben kezességvállalás címen 5 millió forint be van tervezve évek óta a 
csatornatársulathoz, ami év végére mindig egy általános tartalékot jelentett, mivel eddig még nem kellett 
felhasználni. Elmondta továbbá, hogy az intézményeknél a költségvetési rendeletben a teljes 
közétkeztetésnél figyelembe vették az Áfa-t és az inflációt, a gyermekétkeztetés, kötelezõ feladat. 
Véleménye szerint rendes tervezett szinten került beállításra, nem valószínû, hogy túllépik. Az egyéb dologi 
kiadásoknál jelentkezik az Áfa 5 %-a. Az intézmények úgy próbálnak takarékoskodni, hogy a dologi 
kiadásaik egy részét igyekeznek átcsoportosítani a közmûszámlákra, illetve van olyan intézmény, amely a 
saját bevételeit igyekszik megnövelni (pl. tornaterem bérbeadásával, stb.). A zárszámadás utáni estleges 
pénzmaradványból ezért célszerû lenne egy intézményi tartalékot képezni a közüzemi számlák kifizetéséhez. 
 
Kõrösy János: Tájékoztatást kért az intézmények azon státuszait tekintve, amelyek nem pedagógusi 
státuszok, illetve arról, hogy az intézmények ténylegesen igénylik-e a jelenlegi státuszokat, kihasználatlan 
státusz van-e valahol? 
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ úr kérésére elmondta, hogy évrõl évre felülvizsgálják Kutasi 
Jánosné intézményi referenssel az intézmények helyzetét, beleértve a státuszok szükségességét is. 
Egyértelmûen kijelentheti, hogy egy intézmény vonatkozásában sem vonható el akár egy negyed státusz 
sem. Ezzel szemben felmerült, hogy közmunkások alkalmazásával egy-egy státuszt ki lehet váltani. 
Javasolta az intézményvezetõknek, hogy a megüresedett helyeken (pl. karbantartói, gondnoki feladatokra) 
közmunkást alkalmazzanak, és ezzel a bérköltség nagy részét meg tudják takarítani. Szavazásra tette fel a 
2010. évi költségvetési rendelettervezet elfogadását. 
 
No: 4

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2010. (II. 1.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk 13 (fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Megköszönte dr. Schmidt Géza szakértõ részvételét és bezárta a napirendi 
pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Pilisi Medence Közbiztonságáért Alapítvány felajánlásának elfogadása 

(Et.: 8/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertette az 
elõterjesztést, hogy a Pilisi Medence Közbiztonságáért Alapítvány eszközöket kíván ajándékozni a PMRF 
Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrse részére. Az elõterjesztésben felsorolt eszközöket az 
Alapítvány tehát azzal a céllal ajánlotta fel Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, hogy azt továbbadja a 
Pilisvörösvár Rendõrõrs részére, ezzel elõsegítve a közbiztonsági feladatok hatékonyabb ellátását. 
 
Kõrösy János: Tájékoztatás kért arra vonatkozóan, hogy mi az oka annak, hogy az ajándékozás az 
Önkormányzat közremûködésével történik, nem pedig közvetlenül az Alapítvány és a PMRF Budaörsi 
Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrse között.
 
Gromon István polgármester: A rendõrség nem fogadhat el közvetlenül alapítványtól támogatást. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a Pilisi 
Medence Közbiztonságáért Alapítvány felajánlásának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Medence 
Közbiztonságáért Alapítvány felajánlását elfogadja. A felajánlott 1 db MIO MOOV 200U GPS készüléket és 
a 2 db SECDIG 2GB memóriakártyát átadja a PMRFK Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári 
Rendõrõrse részére azzal a céllal, hogy azokat Pilisvörösvár közigazgatási területének közbiztonsága 
érdekében használja. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerzõdések 
aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
Kimmelné Sziva Mária 20.30 órakor távozott.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
5. napirendi pont

A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint 
Házirendjének jóváhagyása (Et.: 9/2010.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint 
Házirendjének jóváhagyását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint 
Házirendjének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
Szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint Házirendjét jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szervezeti és 
mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
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
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 

Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 10/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Német Nemzetiségi Általános Iskola Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti 
és mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
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
A Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet 
Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 11/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Szakorvosi Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Szervezeti és mûködési 
szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 155. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi 
Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 

Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 12/2010.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a Ligeti 
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
 
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, 

Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 13/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában és a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL törvény 68. § -ának b) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi 
Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatának 
módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és 

mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 15/2010.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szervezeti és 
mûködési szabályzatának jóváhagyását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési 
szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 

intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.: 14/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és egyhangú szavazatával 
támogatta, hasonlóképpen a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely szintén egyhangú szavazatával 
elfogadásra javasolta a Német Nemzetiségi Óvoda intézményi minõségirányítási programjának 
jóváhagyását. 
 
Kõrösy János: Az elõterjesztésbõl kitûnik, hogy a minõségirányítási programot a Képviselõ-testület hagyja 
jóvá, ugyanakkor kérdése ezzel kapcsolatban, hogy nem szükséges-e elõzetes, külsõ auditor vizsgálat 
elvégeztetése?
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: Az Önkormányzatnak ebben az esetben nem kell külsõ szakértõt 
fogadnia, mint a pedagógiai programnál. Az Önkormányzatnak lehetõsége van a felülvizsgálatra, de nem 
kötelezõ, nem látták ennek szükségességét.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
40. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
intézményi minõségirányítási programját 2014. augusztus 31-ig jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 



 
12. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata 

(Et.:17/2010.)  
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. Elmondta, hogy a Megállapodásban csak formai változások vannak. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttmûködési megállapodás felülvizsgálatáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartás mûködési 
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr). 37. §-ának (5) bekezdése értelmében a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 10/2010. (I. 27.) sz. határozatával összhangban a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló 
Együttmûködési megállapodás preambulumának „A megállapodás szabályainak kialakítása” részét az 
alábbiak szerint módosítja:
„A megállapodás szabályainak kialakítása:

-          a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
-          az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
-          a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
-          az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
-          az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembevételével történt.
 
A 4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje az alábbiak szerint módosítja:

A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a 
helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezõségéért a kisebbségi 
önkormányzat tekintetében az elnök, az Önkormányzat részérõl a polgármester és jegyzõ együttesen felelõs.”
 
Határidõ: azonnal                                                                Felelõs: Polgármester, NNÖ elnöke 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 
 
 

13. napirendi pont
Könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázati kiírás 

(Et.: 18/2010.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata
a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló pályázati kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/A §-ban foglaltaknak megfelelõen pályázatot ír ki, a könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésére az alábbi tartalommal:
 
„Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak 
ellátására.
 
A pályázat feltételei:
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B §-ban foglaltak.
 
A könyvvizsgáló feladatai: a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelõen az 
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a könyvvizsgálói feladatok ellátásának programtervezetét,
-         a könyvvizsgálói módszer ismertetését,
-         a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát,
-         a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
-         nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2) bekezdésében elõírt kizáró ok nem 

áll fenn,
-         megbízási szerzõdés tervezetét árajánlattal együtt,
-         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-         szakmai referenciák, államháztartásban szerzett tapasztalatok ismertetését.

 
A könyvvizsgálói megbízás idõtartama: 2010. árpilis 1. napjától 2011. március 31. napjáig terjedõ, 1 éves 
idõtartamra szóló megbízási szerzõdés, amely mindkét fél egyetértése esetén 1 évvel meghosszabbítható.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak a Vörösvári Újságban történõ megjelenésétõl 
számított 30 nap.
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ képviselõ-testületi ülés.
 
A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Könyvvizsgálói pályázat – csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság bonthatja 
fel.” 
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
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.
 

 
14. napirendi pont

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv – 2010. március 1 – 2011. február 28-ig 
(Et.: 19/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést.
Az elõterjesztést a Szociális Kerekasztal véleményezte és elfogadásra javasolta, a Munkaügyi Központ 
szintén elfogadásra javasolta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is tárgyalta és elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 19/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 2010. 
03. 01–2011. 02. 28. közötti idõszakra az éves közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1)-(2) bekezdése alapján – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – az éves közfoglalkoztatási tervet a 2010. 03. 01–2011. 02. 28. közötti idõszakra az 
alábbiak szerint elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az éves közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstár és az 
illetékes munkaügyi központ részére 5 napon belül küldje meg. 
 
Határidõ: 2010. január 19.                                                                  Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
15. napirendi pont

Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 37. szám alatti büfé-faház épülete tárgyában elfogadott 190/2009. (XI. 
05.) Kt. sz. határozat módosítása (Et.: 20/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
korábban hozott 190/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 190/2009. (XI. 05.) Kt. sz. 

határozatot -  azzal egységes szerkezetbe foglalva – az alábbiak szerint módosítja:
 



„Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 3684 hrsz. ingatlanon lévõ büfé-faház felépítmény földhivatali bejegyzésérõl és a büfé-faház 
tulajdonjogának átvezetésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint a Pilisvörösvár 3684 hrsz. ingatlan 
tulajdonosa a büfé-faházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok végleges jogi rendezése érdekében Heer István 
magánszemély részére a 2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet u. 37. szám alatt fekvõ, 3684 hrsz-ú ingatlanon a 
büfé-faház felépítmény földhivatali átvezetéshez, illetve albetéti ingatlanként történõ feltüntetéshez 
tulajdonosi hozzájárulását adja, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
34/2007. (XII. 04.) rendelet 6. § (2) bekezdése alapján. A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
bejegyzéshez szükséges nyilatkozatok aláírására.
 
A Képviselõ-testület, mint a 3684 hrsz. ingatlan tulajdonosa, a felépítmény feltüntetéséhez és albetéti 
ingatlanként történõ átvezetéséhez szükséges tulajdonjog-rendezésnél elõvásárlási jogával élni nem kíván, 
tekintettel Heer István 2009. október 28-án kelt nyilatkozatára, amely szerint a tulajdonjogának földhivatali 
feltüntetését követõen a 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatban foglalt 3 millió forint összegû vételáron 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a büfé-faház épületet el kívánja adni.  
 
A Képviselõ-testület a 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozata utolsó tagmondatát – mely szerint „az 
üzemeltetõ az adásvétellel egyidõben a büfé mûködési engedélyét visszavonja”- az alábbiak szerint 
módosítja: „az üzemeltetõ az adásvétellel egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy a büfé mûködési 
engedélyét térítésmentesen az Önkormányzat által meghatározott új üzemeltetõ részére átadja.”
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az épület földhivatali feltüntetését követõen az adásvételi 
szerzõdés megkötésére a jelen határozattal módosított 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatban foglaltaknak 
megfelelõen.  
 
Határidõ: folyamatos                                                        Felelõs: Jegyzõ, Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

16. napirendi pont
Az SZMSZ (5/2007. (IV. 04.) rendelet) módosítása az alpolgármesteri jogviszony változása miatt (Et.: 

25/2010.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. Szavazásra tette fel a 
Szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendelettervezet elfogadását.
 
No: 17

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2010. (II. 1.) rendelete 

a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 
5/2007. (IV. 04.) rendelet módosításáról 

 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk 11 (fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

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

17. napirendi pont
Pomáz Város polgármesterének megkeresése a budakalászi CORA okmányiroda fenntartásának 

támogatása ügyében (Et.: 26/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 21/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pomáz Város Polgármesterének megkeresése a budakalászi CORA Okmányiroda fenntartásának 
támogatása ügyében
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pomáz Város Önkormányzat 
megkeresését a budakalászi CORA Okmányiroda fenntartásának támogatása ügyében nem támogatja. 
 
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.
 
 
 

18. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének étkezési, nyersanyagnorma és térítési 

díjakról való rendeletének módosítása 
(Et.: 23/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
rendeletmódosítást a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel rendelettervezet 
elfogadását. 
 
No: 19

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2010. (II. 1.) rendelete 

az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló
2/2006. (I. 27.) Kt. sz. rendeletének 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. Javasolta, hogy az ülés menetét 
folytassák a 22-es és 24-es számú elõterjesztések megtárgyalásával. Szavazásra tette fel a napirendi pontok 
cseréjének elfogadását. 
 
No: 20
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta.
 
 

19. napirendi pont
A Pilisvörösvár 6199 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

(Et.: 22/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 22/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6199 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6199 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában - a 15/2004. (12. 17.) Kt. sz. rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a 
belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Földhivatalhoz benyújtja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 15/2004. (XII. 17.) számú 
rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-2/B-T övezeti elõírásoknak megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosait terhelik. 

 
Határidõ: 30 nap                                                                                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.
 

 
20. napirendi pont

A 6481 hrsz. – Barackos utca – mûvelési ág megváltoztatása (Et.: 24/2010.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata az 6481 
hrsz-ú ingatlan mûvelési ágának megváltoztatásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6481 hrsz-ú 
ingatlan mûvelési ágát a természetbeni állapotnak és a 15/2004. (XII. 14.) sz. rendelettel jóváhagyott 
szabályozási tervnek megfelelõen „vízfolyás”-ról „közterület”-re módosítja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetésrõl gondoskodjon.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 
 
 

A zárt ülés napirendi pontjai:
 
 
 
 
 

Az aljegyzõ megbízása jegyzõi feladatok ellátására, megbízási díj meghatározása 
(Et.: 16/2010.)

 
A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjének és a 

Városi Napos Oldal Szociális Központ vezetõjének 
bérrendezése feladatnövekedés miatt (Et.: 21/2010.)

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 24/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata az 
aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ jegyzõi feladattal történõ megbízatásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Hegyes Józsefné aljegyzõ, 
igazgatási osztályvezetõt 2010. február 1-jétõl dr. Krupp Zsuzsanna kinevezett jegyzõ szülés miatti 
távollétének idejére a jegyzõi feladatok ellátásával megbízza. A megbízás alapján az aljegyzõ a jegyzõ 
hatáskörében megbízott jegyzõként jogosult és köteles eljárni. A megbízott jegyzõ részére a Képviselõ-
testület megbízatása idõtartamára havi bruttó 100.000 forint díjat állapít meg.
 
Fedezet forrása a Polgármesteri Hivatal éves bérkerete.
 
Határidõ: 2010. február 1.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.  

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 25/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ vezetõje illetményének módosításáról 
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kovácsné Selymesi Erzsébetnek, a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ vezetõjének a magasabb vezetõi pótlékát 2010. január 1-jétõl a 
pótlékalap 350 %-ában határozza meg. 
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester  
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 nem egyhangú szavazatával 
hozta.  

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2010. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény vezetõje illetményének módosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy feladatnövekedés miatt dr. Berkiné 
Balasi Anikónak, a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjének a magasabb vezetõi pótlékát 2010. január 1-jétõl a 
pótlékalap 500 %-ában határozza meg, kereset-kiegészítését 2010. január 1-jétõl december 31-ig az 
alapilletmény 35 %-ban határozza meg.
 

Fedezet forrása a 2010. évi költségvetési rendelet.
 

Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester  
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
 

Nyílt ülés folytatása.
 
 

21. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 7/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 23
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 29/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés 
elfogadását.



 
No: 24
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

23. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Bruckner Katalin: Hiányolta, hogy a mai ülés anyaga elektronikusan nem érkezett meg számára. 
Egyeztette e-mail címét aljegyzõ asszonnyal.
 
A jelenlévõ Képviselõknek több kérdésük, felvetésük a napirendhez nem volt. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2102-kor.
 
 
 
 

K.m.f.
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné 
                         polgármester                                                                mb. jegyzõ
 


