
Ikt. szám: 01-328-10/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2008. június 9. napján 800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Falics Jánosné, Kimmelné Sziva Mária, Lukács 
Katalin Ágnes, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, 
Szöllõsi János 810, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: dr. Kutas Gyula
 
Távollétét nem jelezte: Bruckner Katalin, Horváth József, Kõrösy János, Molnár Sándor, Müller János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Solti Kinga pályázatíró, közbeszerzési referens
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket a rendkívüli ülésen. Az ülés 
összehívására a játszótér-pályázat miatt volt szükség. A Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.  
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:
 

1.)      Részvétel a KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú pályázaton 
a Zrínyi utcai játszótér felújításával, bõvítésével; önrész 
biztosítása (Et.: 131/2008)
 

Gromon István
polgármester

 

2.)      Szennyvíztisztító telep bõvítésének pályázatához szennyezés-
csökkentési intézkedési terv készítése (Et.: 132/2008)

Szakszon József 
alpolgármester

 
 
 

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

bõvítésével; önrész biztosítása (Et.: 131/2008)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra a javasolja a határozati javaslatot a következõ 
kiegészítéssel: A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás benyújtására. A módosítást 
mint elõterjesztõ befogadta, így külön szavazni nem kell róla.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a kiegészítéssel. (A 
Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás benyújtására.)    
 
Megérkezett Szöllõsi János 810



 
A Képviselõ-testület létszáma 12 fõre módosult.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 114/2008. (VI. 09.) Kt. sz. határozata a 
KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú pályázaton való részvételrõl a Zrínyi utcai játszótér 
felújításával, bõvítésével, ill. az önrész biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség 
nélkül (HÖF CÉDE)” KMRFT-HÖF CÉDE-2008 kódszámú felhíváson az „a) épített és természeti környezet 
védelme, fejlesztése: ab) játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelõ köztéri játszóterek bõvítése, felújítása” fejlesztési cél keretén belül a 3143 hrsz-on található 
köztéri játszótér felújításának és bõvítésének támogatására pályázatot nyújt be.
 
A pályázat célja: a 3143 hrsz-ú, természetben Pilisvörösvár, Zrínyi utca alatt elhelyezkedõ, „közcélra átadott, 
beépítetlen terület” megjelölésû, önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanon található köztéri játszótér 
felújítása és bõvítése. A fejlesztés megvalósulási helye: Közép-Magyarországi régió, Pilisvörösvár, Zrínyi 
utca, 3143 hrsz.
 

A fejlesztés forrásösszetétele (adatok Ft-ban):
 

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 4 014 489

Hitel 0

Támogatásból igényelt összeg 6 021 733

Egyéb támogatás (nevesítve) 0

Egyéb forrás 0

Összesen 10 036 222

 

A Képviselõ-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésérõl szóló 1/2008 (II. 06.) 
számú Költségvetési Rendelet, 17. melléklet, „Nevesített tartalékok” 7. során rendelkezésre álló keret terhére 
biztosítja.
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 90/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozatát.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a hiánypótlás benyújtására.
 
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.
 

2. napirendi pont
Szennyvíztisztító telep bõvítésének pályázatához szennyezés-csökkentési intézkedési terv készítése 

(Et.: 132/2008)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra a javasolja a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel 



az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 115/2008. (VI. 09.) Kt. sz. határozata a 
szennyvíztisztító telep bõvítésének pályázatához szennyezés-csökkentési intézkedési terv készítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szennyezés-csökkentési 
intézkedési tervet, és a szennyvízcsatorna-hálózat mintavételezését a VTK Innosystem Víz-, Természet- és 
Környezetvédelmi Kft-vel elkészítteti, az ajánlatuknak megfelelõ, összesen 1.805.000 forint + ÁFA áron, 
azaz bruttó 2.166.000 forintért.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek 
szerinti szerzõdést megkösse.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 12. 
számú melléklet, VII. fõcím, 12. alcím, igazgatási tevékenység címen rendelkezésre álló keret terhére 
biztosítja.
 
Határidõ: 2008. 06. 05.                                                                      Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 819 kor.            

 
 
 
 
 

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


