
Ikt. szám: 01-55/23/2017.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2017. november 7. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Selymesi Erzsébet, Fresz Péter, Kiss István György
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ – Szakorvosi Rendelõintézet, dr. 
Engelbrecht Imre regionális igazgató – OMSZ, Szima Roland Pilis Tv  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy kiosztós anyagban a Képviselõk megkapták a 
röntgengép mûszaki részletezését. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és a napirendek sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat, és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                       Elõadó
 
 

1.)      Az Országos Mentõszolgálatnak az orvosi ügyeleti 
ellátással kapcsolatos díjemelési kérelme (Et.: 
230/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

2.)      Digitális röntgenkészülék beszerzésének 
kezdeményezése Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Szakorvosi Rendelõintézete (a továbbiakban: 
Szakrendelõ) részére, önerõ biztosítása a beszerzéshez 
(Et.: 229/2017.) 
 

 Gromon István
 polgármester

 

3.)      A Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti 
Iskola intézményvezetõ-választásával kapcsolatos 
vélemény kialakítása (Et.: 228/2017.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)      Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulás részére, kötelezõen biztosítandó 
mûszakpótlékhoz (Et.:  227/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 
 



1. napirendi pont
Az Országos Mentõszolgálatnak az orvosi ügyeleti ellátással 

kapcsolatos díjemelési kérelme
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 230/2017.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
 
dr. Kutas Gyula: Az elõterjesztés kitért arra, hogy amennyiben valamelyik település nem lenne 
együttmûködõ, úgy a többi településnek még tovább emelkedne a hozzájárulása.
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátás körében kötelezõ 
feladatuk az orvosi ügyelet megszervezése és biztosítása. Korábban már egyeztetett a többi 
polgármesterekkel a témában, testületeik nagy valószínûséggel támogatják az OMSZ kérelmét. 
Az OMSZ korábbi években többször is kezdeményezte a díjemelést, de eddig sikertelenül. Október 27-én 
igazgató úrral és Gulyás Antallal, az OMSZ központi gazdasági igazgatóval újfent tárgyaltak a díjemelési 
kérelmükkel kapcsolatosan.   
A tárgyaláson az igazgatók elmondták, hogy az ügyelõ orvosoknak hosszú évek óta 2050 forintos óradíjuk 
van. Ezekkel a feltételekkel nem tudnak már orvost szerezni, a feladatellátást már decembertõl nem tudják 
biztosítani. Ha nem lesz díjemelés, akkor december 1-jétõl az OMSZ nem fogja ellátni az orvosi ügyeletet.    
Amennyiben az OMSZ díjemelési kérelmével a Képviselõ-testület nem ért egyet, úgy a Megbízási 
szerzõdést meg kell szüntetni közös megegyezéssel, és közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltatót kell 
keresni. Léteznek magánszolgáltatók, de véleménye szerint jóval magasabb áron fognak csak szolgáltatót 
találni.  
Elmondta, hogy az országban mindössze három település van, ahol az orvosi ügyeletet az OMSZ látja el.
 
dr. Engelbrecht Imre regionális igazgató: Az OMSZ olyan helyzetbe jutott, hogy az orvosok december 1-
jétõl nem vállalják az orvosi ügyeleti feladatok ellátását. Az igen alacsony megbízási díjuk 8-10 éve nem 
változott. Országosan problémát jelent az orvosok hiánya.
Példaként említette Szombathely városát, ahol az önkormányzat segítségével 5500 forintos óradíjat tudnak 
fizetni az orvosi ügyeletet ellátó orvosoknak.    
Elmondta, hogy az ügyeletet ellátó orvosok egyébként valamelyik budapesti kórházban dolgoznak, így a 
szakmai minõség részükrõl folyamatosan biztosítva van.
Fontosnak tartaná, hogy amennyiben tovább tudják mûködtetni az ügyeletet, akkor a lakosság számára is 
valami érezhetõ változás történjen, hogy elégedettebbek legyenek a polgárok. Jó néhány ügyelet tart már 
készleten gyógyszereket, amelyek a helyszínen elérhetõek a betegek számára, így nem kell vasárnap vagy 
ünnepnap az ügyeletes gyógyszertárat felkeresniük. A leggyakrabban használt gyógyszereket készleten 
lehetne tartani, pl. lázcsillapítók, allergia elleni készítmények, tetanusz injekció, stb. Ennek a lehetõségét is 
vizsgálják.
A Mentõszolgálat más területen is küzd munkaerõhiánnyal, mint pl. a gépkocsivezetõ, beteg-szállítók, stb. 
Az Egészségbiztosítási finanszírozás sem változik évek óta, ami 42 forintot jelent munkavállalóként.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy jelentõs segítségnek számítana, ha a sürgõsségi 
ellátásra szoruló betegnek nem kellene utaznia azért, hogy a gyógyszereit kiválthassa, hanem a helyszínen 
meg tudná azokat vásárolni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 188/2017. (XI. 07.) Kt. sz. határozata 
az OMSZ-nak fizetett orvosi ügyeleti díj megemelésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentõszolgálat 
2017. november 3. napján kelt kérelme alapján, mérlegelve azt, hogy az orvosi ügyeleten dolgozó 
személyzet hét éve nem emelt megbízási díja olyan alacsony, hogy alapjaiban veszélyezteti a feladatellátást, 



2017. december 1-jei hatállyal hozzájárul a megbízási szerzõdésben szereplõ ügyeleti díj Pilisvörösvárra esõ 
részének (15.173.076 forint) 2.672.437 forinttal történõ megemelésével.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a díjemelésrõl szóló szerzõdésmódosítás aláírására.
Fedezet forrása: A szükséges fedezet a 2017. év hátra lévõ részére a 2017. évi módosított költségvetési 
rendelet 23. mellékletének 13. során, a fizikoterápia kialakításán keletkezett megtakarításán rendelkezésre 
áll. A további években a fedezetet a mindenkori költségvetési rendeletekben kell biztosítani.
 
Határidõ: 2017. december 1.                                                 Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Ismételten elmondta, hogy amennyiben valamelyik település nem szavazná 
meg a díjemelést, úgy a többi településnek még tovább emelkedne a hozzájárulása, de akkor újra szükséges 
lesz a napirendet tárgyalnia a Képviselõ-testületnek.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Javasolta az igazgató úrnak, hogy hasonlóképpen keresse fel a többi 
önkormányzatokat a támogatás érdekében.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

2. napirendi pont
Digitális röntgenkészülék beszerzésének kezdeményezése Pilisvörösvár Város Önkormányzat 

Szakorvosi Rendelõintézete (a továbbiakban: Szakrendelõ) részére, önerõ biztosítása a beszerzéshez
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 229/2017.)

 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a beszerzendõ röntgengép mûszaki 
paramétereinek meghatározására összehívott egyeztetõ tárgyalások során felhívták a figyelmünket az 
Egészséges Budapestért programra, amelynek keretében a következõ 10 évben 700 milliárd forintot szán a 
kormány Budapest és Pest megye, azaz a Közép-Magyarországi Régió egészségügyi ellátásának 
megújítására. A témában jártas szakértõvel egyeztettek, s azt a javaslatot kapták, hogy az önkormányzat az 
Egészséges Budapestért program pártfogásában nyújtson be egy kérelmet a beszerezni kívánt digitális 
röntgenkészülékre.
A digitális anyagban a Képviselõk részére a röntgengépre vonatkozó árajánlatok megküldésre kerültek. 
Elmondta, hogy a rendelõintézetet OEP és az önkormányzat finanszírozásából tartják fenn. Az OEP 
támogatás a napi mûködéshez biztosít fedezetet, a nagyobb eszközbeszerzésekhez illetve az épület 
felújításához az önkormányzat költségvetésébõl igyekszenek fedezetet biztosítani. A röntgengép 
beszerzésével kapcsolatos nagyságrendileg 60 millió forintos kiadás meghaladja az önkormányzat 
lehetõségeit. Ezért is szeretnék - amennyiben lehetõség van rá - pályázati támogatásból fejleszteni az 
eszközöket. Az Egészséges Budapestért program koordinátorának tájékoztatása szerint az önkormányzat 
sokkal nagyobb eséllyel nyerhetne támogatást - illetve kérelmük komolyabbnak tûnne -, ha a pályázathoz 
önrészt is biztosítanának. A Képviselõ-testület önrészrõl szóló határozatát a támogatási kérelemhez 
mellékelnénk. Az önrész javasolt összege 6 millió forintot lenne, melyet a 2018. évi költségvetési 
rendeletben biztosítanának.
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Július folyamán szembesültek azzal a ténnyel, hogy a 
röntgengép meghibásodott. A gép három fõ részbõl áll. Az elõhívó készülék 22 éves, az átvilágító 
berendezés 17 éves, a felvételi rendszer 15 éves. A gép folyamatosan igen nagy terhelésnek volt kitéve az 
elmúlt évek során. A röntgenkészülék már elavultnak számít.  Az intézménynek és a fenntartónak is 
tekintélyes kiadást jelentenek a javítási költségek is. A nyár folyamán egy csõ hibásodott meg a 
készülékben, egy új csõ kb. 3 millió forintba kerül, viszont a megjavított röntgengépbe egy használt/felújított 
csõ került, amely 1,5 forintos kiadást eredményezett. Minden évben felmerülnek további kiadások a gép 
üzemeltetése során ilyenek pl. filmek, kazetták beszerzése, elõhívófolyadék, stb. A hagyományos 



röntgenkészülék esetében felmerülhet az ellenõrizhetetlen mennyiségû sugárterhelés is, amely a betegeknek 
illetve a munkatársaknak sem jó. A készülék elavult állapota miatt egyre gyakrabban fordul elõ, hogy nem 
jól értékelhetõ az elkészült kép és ismételni kell a felvételt. A röntgenben dolgozó hölgyeknek napi szintû 
fizikai megterhelését is jelent, hogy az elkészült anyagokat/kazettákat át kell szállítaniuk az 
elõhívóhelyiségbe ahol erõsen mérgezõ vegyszerekkel hívják elõ az elkészült anyagokat.  
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a röntgengép cseréje nagy valószínûséggel rövid idõn 
belül sort kellene kerítenie az önkormányzatnak. A 60 millió forintos kiadás jelentõs mértékû. Bízik abban, 
hogy pozitív elbírálást kap majd a kérelmük/pályázatuk. Továbbá a környezõ települések, akik igénybe 
veszik a rendelõintézet szolgáltatásait – hasonlóan, mint a fizikoterápiás rendelõ eszközbeszerzéseinél – a 
lehetõségeikhez mérten, ha tudnak,  hozzájárulnak a röntgengép beszerzéséhez. Ez ügyben az érintett 
települések polgármestereivel egyeztetni fog.   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Elmondta, hogy szinte minden szakrendelés számára 
elengedhetetlenül fontos a röntgengép használata.
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy pl. a szemészek – mint a doktornõ is –, milyen esetben 
használnák a röntgent?
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Elképzelhetõ olyan sérülés baleset során, ami a 
szemüreget érinti és ez esetben szükséges a röntgenfelvétel. Minden szakmának nélkülözhetetlen/lényeges a 
pontos meghatározáshoz a röntgen. Véleménye szerint a rendelõintézet mindennapjait megnehezítené és 
lehet, hogy össze is omlana, ha nem lenne röntgen.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Véleménye szerint a rendelõintézet mûködéséhez jogszabályi 
minimumfeltétel a röntgen mûködtetése.   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Igen.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ha jól értelmezte az intézményvezetõt, ha nem lenne a röntgen, az 
ellehetetlenítené a teljes mûködést, és akár be is zárhatnák az intézményt?   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Véleménye szerint igen, rendkívül fontos a napi 
mûködéshez ez az eszköz.
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésbõl és az elhangzottak alapján egyértelmû, hogy szükség van a 
röntgengépre. Az elõterjesztésbõl hiányolja, hogy nem tér ki egy „B” verzióra, amennyiben nem lesz sikeres 
a pályázat. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak egy prioritási sorrendet kellene felállítania. Az 
önkormányzat a kommunális adóból, ami a tervezett összeg szerint nagyságrendileg 30 millió forint, éves 
szinten 90-100 millió forint folyik be. Ha az eredeti tervezet összeg 30 millió forint, a teljesítés pedig 90-100 
millió, akkor a különbség 60 millió forint. Úgy gondolja, hogy évente vehetne az önkormányzat egy 
röntgengépet. Fontos megemlíteni az adósságátvállalást a kormány részérõl, ami további megtakarítást jelent 
az önkormányzatnak. Így nem látja lehetetlennek a röntgengép beszerzését, amire az önkormányzat tudna 
fedezetet biztosítani. A beruházásokat ütemezni kellene, illetve az összegeket átcsoportosítani. Továbbá a 
jövõ évi költségvetés tervezése során ezeket a tervezett kiadásokat figyelembe kellene venni. Az érintett 
települések között a költségmegosztást elõre lehetne tervezni, így az önkormányzatra kevesebb hányad jutna 
a finanszírozásból.
Az elõterjesztésbõl számára az nem derül ki, hogy a beszerezni kívánt gép kapacitása mekkora?
Kérdése, hogy ennek az eszköznek, ha ezt a 44 ezer fõs lakossági körzetet kell ellátnia, akkor a kifutása 
milyen idõtartamra tervezhetõ? Fontosnak tartaná, hogy az új gép egy méltó környezetbe kerüljön majd 
elhelyezésre. Az elõterjesztés erre a témakörre nem tér ki, illetve az ezzel kapcsolatgos kiadásokra sem. A 
mûszaki meghatározások között nem látja, hogy a gépnek milyen a felbontása? Fontos a kép minõsége és az, 
hogy a képet mekkorára lehet nagyítani. A röntgengép cseréjét az is indokolja, hogy egy analóg gépnél 
hulladékok keletkeznek pl. fotóvegyszerek, fixáló, elõhívó folyadék, stb. amely komoly környezeti terhelést 



és költséget jelent. Az új géppel kiváltanák ezeket az egyéb kiadásokat is. Elmondta, hogy a röntgengép 
beszerzését meg fogja szavazni. Továbbá javasolja, hogy a jövõ évben mindenféleképpen meg kell 
valósítaniuk a röntgengép cseréjét még abban az esetben is, ha a támogatás nem valósul meg.
 
Gromon István polgármester: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy Kõrössy képviselõ úr az 
elhangzottakkal félre akarja vezetni az ülésre meghívott vendégeket, illetve azt a hamis látszatot kelti, hogy 
az önkormányzat önerõbõl könnyedén meg tudná vásárolni a röntgenkészüléket. Felszólítja Képviselõ urat, 
hogy ne vezesse félre a jelenlévõket. Nem igaz, hogy az idei költségvetésben kommunális adóra 30 millió 
forint van betervezve. Kéri, hogy a gazdálkodási osztályvezetõ tájékoztassa a jelenlévõket, hogy az idei 
költségvetésben ténylegesen mekkora a kommunális adó elõirányzata.  A kommunális adót 2012. január 1-
jével vezette be az önkormányzat, és az akkori elõirányzat volt a 30 millió forintos becsült összeg, mivel 
elõre nem tudták megítélni, hogy mekkora összeg fog befolyni ebbõl az adóbevételbõl.
Abban az esetben, ha ezt a támogatást az önkormányzat nem kapja meg a programon belül, akkor majd 
foglalkozhatnak a „B” verzióval. A mai ülés napirendi témája a röntgenkészülék beszerzésének 
kezdeményezése.       
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a környezõ települések jószándékból, a lehetõségeikhez mérten 
hozzájárulhatnak esetleg az eszközbeszerzéshez – mint például a fizikoterápia tekintetében -, de kötelezni 
egyik települést sem lehet, hogy akár 1 forinttal is hozzájáruljanak a rendelõintézet eszközbeszerzéséhez.  
Képviselõ úr a hozzászólásában ne keltse azt a látszatot, mintha reális esélye volna, vagy mintha a 
településeket kényszeríteni lehetne arra, hogy hozzájáruljanak a rendelõintézet mûködtetéséhez. Értékes 
gesztusnak mondható a települések részérõl a korábbi támogatás, mivel nem kötelezi õket semmi, hogy 
hozzájáruljanak az intézmény fenntartásához.    
                
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a digitális anyagban megküldésre 
kerültek az árajánlatok, melyben minden mûszaki paraméter a felbontás is megtalálható.  
 
Preszl Gábor: Felolvasta az árajánlatból a gép felbontásra vonatkozó adatokat: pixelméret 139 µm, 
kontraszt felbontás 14 bit.
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy a gazdálkodási osztályvezetõ ismertesse a kommunális adó 2017. 
évi elõirányzatát.
 
Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ: Az idei évi elõirányzat 86 millió forint.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Az önkormányzatnak vannak kötelezõ és vállalt feladatai. A 2017-
es évben az állam 170 millió forintot vont el a kötelezõ feladatok elvi finanszírozási összegébõl, így a 
kötelezõ feladatok ellátására – mint a közvilágítás, temetõfenntartás, stb. – már egyáltalán nem kap 
finanszírozást az önkormányzat, ezeknek a kiadásoknak a fedezetét a beszedett helyi adókból kell 
biztosítaniuk. Úgy gondolja, hogy ha az önkormányzat nem fizetné a közvilágítást, akkor a Képviselõ úr 
lenne az elsõ, aki ezt nehezményezné.
A kommunális adóból számos kötelezõ feladatot kell finanszírozniuk, amelyre az állam már nem biztosít 
fedezetet. Az önkormányzatnak elõször a kötelezõ feladatait kell ellátni és jogszabályban van meghatározva, 
hogy hány százalék fedezetet lehet biztosítani a bevételbõl az önként vállalat feladatokra. Nem gondolja, 
hogy Képviselõ úrnak indulatokat kellene a véleményével teremtenie.
Véleménye szerint az, hogy a helyi polgároknak nem kell beutazniuk a Laktanya utcába vagy Körte utcába 
egy röntgenfelvétel készítése végett, ezzel megkönnyítik az életüket, illetve tehermentesítik a budapesti 
intézményeket. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak az eszközbeszerzés-támogatás igénye jogos, mivel 
évek óta a Közép-magyarországi Régióban  szinte semmilyen pályázati fejlesztési lehetõség nincsen.
 
Gromon István polgármester: Kõrössy János ügyrendben kíván a témához szólni, így felhívta Képviselõ 
úr figyelmét, hogy kizárólag ügyrendi kérdésben szólhat a napirendhez. Ha nem a napirendhez kapcsolódik a 
hozzászólás, megvonja a szót Képviselõ úrtól.  
 



Kõrössy János: Polgármester úr által elhangzottakra nem kíván válaszolni, mivel a szavai sértõek.  
 
Gromon István polgármester: Kizárólag a tényeket vázolta fel.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint jelzõkkel illette.
 
Gromon István polgármester: Szeretné, ha Képviselõ úr nem állítana valótlanságot, és kéri, hogy ne 
próbáljon meg senkit félrevezetni. Amennyiben elõirányzatról beszél Képviselõ úr, ez esetben tegye hozzá, 
hogy melyik év elõirányzatáról van szó.
 
Kõrössy János: Nem mondta, hogy 2017-es évrõl van szó, azt mondta, hogy eredeti elõirányzat.
 
Gromon István polgármester: Éppen ez a csúsztatás benne, ugyanis minden évben új az elõirányzat 
összege. Ismételten kéri Képviselõ urat, hogy ne vezesse félre a jelenlévõ vendégeket, mivel a kommunális 
adó eredeti elõirányzata a 2017-es ében nem 30 millió, hanem  86 millió forint volt.
 
Pándi Gábor alpolgármester: A Kõrössy képviselõ úr által elhangzott megjegyzésére válaszolna, amely a 
röntgengép méltó környezetbe való helyezésére vonatkozna. Személyes tapasztalatait mesélte el, melyben 
kitért két budapesti kórház jelenlegi állapotára. Az egyik kórházban az ambulancián 4 és ½ órát kellett 
várakozniuk. Véleménye szerint ameddig a budapesti kórházak rosszabb állapotban vannak, mint a 
pilisvörösvári szakorvosi rendelõintézet, addig nem azzal kellene azzal foglalkozni, hogy a röntgengép még 
méltóbb környezetbe kerüljön. Jelen esetben a legfontosabb szempont az, hogy szükség van egy jól mûködõ 
eszközre. Úgy gondolja, hogy a rendelõintézet kulturált, sokat fejlõdött az elmúlt évek során, pl. a lifttel, a 
jelenleg is tartó ablakcserékkel, hõszigeteléssel, így a jelenlegi állapotában is jobban néz ki, mint a legtöbb 
kórház. Vörösvárnak és az önkormányzatnak nincs miért szégyenkeznie.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a bruttó 60 millió forintos becsült értékben, 
amit a szakértõ kiszámolt, már a járulékos költségek is benne vannak, mint pl.: a helyiségátalakítás, az 
eszköz-beszerelés, festés. Úgy gondolja, hogy ha ezt a támogatást az önkormányzat megkapná, akkor azzal 
egy nagyon szép eredményt tudnának felmutatni.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javalat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.  
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 189/2017. (XI. 07.) Kt. sz. határozata a 
Szakorvosi Rendelõintézet részére beszerzendõ digitális röntgenkészülék beszerzésére vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtásáról és a beszerzéshez önrész biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet 
részére egy új típusú, a kor elvárásainak megfelelõ digitális röntgengép és a hozzá kapcsolódó PACS 
rendszer beszerzését tûzi ki célul, mivel a Szakorvosi Rendelõintézetben használt régi típusú röntgengép 
több mint 15 éves, rossz mûszaki állapotban van, magas az üzemeltetési költsége.
Mivel egy digitális röntgengép és a hozzá tartozó PACS rendszer beszerzéséhez legalább bruttó 60 millió 
forint körüli összegre lenne szükség, és ez az összeg meghaladja az Önkormányzat lehetõségeit, a Képviselõ-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy forduljon az Egészéges Budapestért Program koordinátoraihoz 
annak érdekében, hogy támogassák egy digitalizált röntgengép beszerzési költségeit, tekintettel arra, hogy 
amennyiben a pilisvörösvári röntgengép meghibásodik, úgy új készülék beszerzésére az Önkormányzatnak 
nincs saját forrása, s így a betegek ellátatlanok maradnának, ill. a betegek ellátása a budapesti ellátórendszert 
terhelné.



A Képviselõ-testület bruttó 6.000.000 forint önrésszel támogatja egy digitális röntgenkészülék beszerzését 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete részére, amennyiben az Önkormányzat által 
a digitális röntgenkészülék beszerzése iránt benyújtott támogatási kérelmet támogatják.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor építse a 
rendelettervezetbe a fenti, digitális röntgengép beszerzéséhez szükséges, 6.000.000 forintos települési 
önrészt.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
3. napirendi pont

A Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõ-választásával 
kapcsolatos vélemény kialakítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 228/2017.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.  
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2017. (XI. 07.) Kt. sz. határozata 
a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõi kinevezésével 
kapcsolatosan
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Érdi Tankerületi Központ 2017. 10. 25. 
napján kelt megkeresése alapján, a Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, az Nkt. 83. §-ában biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja Oláhné Szabó Anita jelenlegi intézményvezetõ 2018. 08. 16-tól 
további 5 év határozott idõre történõ intézményvezetõi kinevezését a Pilisvörösvári Cziffra György 
Alapfokú Mûvészeti Iskola élére.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
4. napirendi pont

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás részére, kötelezõen biztosítandó mûszakpótlékhoz

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 227/2017.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 



elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.   
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 191/2017. (XI. 07.) Kt. sz. határozata 
rendkívüli támogatás igénylésének benyújtásáról a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás részére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Városi Napos Oldal Szociális Központnál a 
foglalkoztatottak 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése hatásaként megemelkedett 
kötelezõ mûszakpótléka finanszírozásának elõsegítésére határidõre benyújtja pályázatát a 
Belügyminisztériumhoz a rendkívüli támogatás igénylésére.
 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges mellékletekkel a támogatási igényt 
nyújtsa be.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, 
és bezárta az ülést 1855-kor.        
 
 
 

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


