
Ikt. szám: 01-352-1/2009.
 

Jegyzõkönyv 
 
 
 
Készült: 2009. február 5. napján 830 kor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendes 
nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin 928-tól Falics Jánosné,
Horváth József 847-tõl, Kimmelné Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, 
Müller János 845-tõl, Paul László, Pándi Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi 
János
 
Távollétét jelezte: Kõrösy János, Zám Zoltán
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Váradi 
Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási referens, dr. Schmidt Géza szakértõ, Heinek Ottó a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke   
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és a vendégeket. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 13 fõvel határozatképes. Javasolja levenni a napirendrõl a Sportpálya ideiglenes 
üzemeltetési szerzõdés megkötése a Pilisvörösvári Labdarúgó Sport Egyesülettel (Et.: 15/2009.) címû 
elõterjesztést, valamint a vasútvonal korszerûsítésével összefüggõ Szabályozási Terv módosítása (Et.: 
9/2009.) napirendi pontot. Sürgõséggel kéri napirendre venni, illetve 3. napirendi pontként megtárgyalni a 
17/2008. számú elõterjesztést. Ismertette az ülésen kiosztott anyagokat.
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel az 1. napirendi pont tárgyalását 
megszakítják a 2. napirendi ponttal, majd annak megtárgyalását követõen térnek vissza a 2009. évi 
költségvetési rendelet elfogadására, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló a 2009. évi költségvetési rendelet 
megtárgyalása során jelen szeretne lenni, viszont Heinek elnök úr napirendjét is elõre kell venniük. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételét, és a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontok felvételét és a napirendi pontok módosított sorrendjét a jelenlévõ 
képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 

1.)      2009. évi költségvetési rendelet elfogadása (Et.: 
15/2009.)
 

Gromon István
polgármester

2.)      Peren kívüli megállapodás a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatával (Et.: 10/2009.)
 

Gromon István
polgármester

3.)      „Mûvészetek Háza és Zeneiskola rekonstrukció II. ütem” 
KÉ-20755/2008. eredménytelenségérõl (Et.: 17/2009.)
 

Gromon István
polgármester



4.)      Hozzájárulás az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány 
székhelyének bejegyzéséhez a Pilisvörösvár, Rákóczi 
utca 8. szám alatti, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezõ épületbe (Et.: 
3/2009.)
 

Gromon István
polgármester

5.)      Hozzájárulás a Magyarországi Mentõcsoportok 
Szövetsége (MMSZ) székhelyének bejegyzéséhez a 
Városi Polgármesteri Hivatal épületében (Et.: 4/2009.)
 

Gromon István
polgármester

6.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttmûködési megállapodás felülvizsgálata (Et.:      
5/2009.) 
 

Sax László
NNÖ elnök

7.)      Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának 
alternatívái 2009. szeptember 1-jétõl (Et.: 2/2009.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár 
szakmai programjának jóváhagyása (Et.: 8/2009.)
 

Gromon István
polgármester

9.)      A köztisztviselõk 2009. évi teljesítményértékeléshez a 
teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.:      
6/2009.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

10.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének étkezési, nyersanyagnorma, és térítési 
díjakról szóló rendeletének módosítása (Et.: 14/2009.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

11.)
           
 

A 3824/13 és 3824/14 hrsz-ú ingatlanok 
közmûvesítéséhez érdekeltségi egység megfizetésérõl 
(Et.: 1/2009.)
 

Szakszon József
alpolgármester

12.)
           
 

A Pilisvörösvár 0119/29 és a 0119/27 hrsz-ú ingatlanok 
belterületbe vonása (Et.: 12/2009.)
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajzának kiadásáról és a 
kiadás támogatásáról (Et.: 13/2009.)
 

Gromon István
Polgármester

14.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 11/2009.) Gromon István
Polgármester

 
15.)

           
 

Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.:      7/2009.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

16.)
           
 

Felvilágosítás kérés   
 

 

1. napirendi pont
2009. évi költségvetési rendelet elfogadása 

(Et.: 15/2009.)
 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is 
elfogadásra javasolta a 2009. évi költségvetési rendelet- tervezetét.  
Az ülésre meghívott dr. Schmidt Géza szakértõhöz, és az általa a költségvetés tervezetéhez elkészített 
szakértõi véleményhez kérdésük a jelen lévõknek nem volt.  
Megköszönte dr. Schmidt Géza szakértõ részvételét az ülésen, majd felfüggesztve a napirendi pont 
tárgyalását áttért a 2. számú napirendi pontra.
 
 

2. napirendi pont
Peren kívüli megállapodás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával

(Et.: 10/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatot tett a megállapodással 
kapcsolatosan. A megállapodás 8.1. pontját a következõképpen javasolják kiegészíteni:”A fenti eszközök, 
beruházások tulajdonjoga a jogviszony végén Pilisvörösvár Város Önkormányzatára száll.”
Elmondta, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Felkérte Heinek Ottót, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökét a nyilatkozattételre a 
fenti módosítással kapcsolatban.
 
Heinek Ottó: Elmondta, hogy nincs kifogása az ellen, hogy a fenti kiegészítéssel kerüljön módosításra a 
Megállapodás tervezete. Véleménye szerint a részletezett tételeket tekintve van olyan eszköz, amely nem is 
kezelhetõ máshogy. Példaként említette meg, hogy a nyílászárók cseréjéhez, a beszerzésekhez tulajdonosi 
hozzájárulást kértek az Önkormányzattól, hogy pályázatot tudjanak beadni, melyben egyúttal nyilatkoztak, 
hogy nem támasztanak semmiféle tulajdoni igényt a felújításra vonatkozóan. Ugyanakkor átgondolva a 
módosítást, egyéb eszközök (számítógép, íróasztal stb.) tekintetében sem látja akadályát a fentiek szerint tett 
kiegészítésnek.
 
Megérkezett Müller János 845, és Horváth József 847 órakor.
 
 A Képviselõ-testület létszáma 15 fõre módosult.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását, továbbá a határozat mellékleteként szereplõ megállapodás 8.1 pontja kiegészítésének 
elfogadását „A fenti eszközök, beruházások tulajdonjoga a jogviszony végén Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatára száll.”
 
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötendõ peren kívüli megállapodásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2004. évi 
június havi illetményei és járulékai ügyében (16.931.109 forint) peren kívül megállapodik a Friedrich 
Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztonságos mûködése érdekében, a kölcsönös érdekek 
alapján.
 A Megállapodás 7. pontja értelmében „a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jelen okirat 



aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az intézmény fenntartói jogát visszaadja, úgy a 
fenntartási idõszak utolsó hónapjára járó, és az intézmény dolgozóit illetõ munkabért és járulékait (ideértve a 
közterheket is) – függetlenül annak kifizetési idõpontjától-, a kifizetés idõpontjában esedékes illetmény 
szerint, teljes egészében megtéríti” Pilisvörösvár Város Önkormányzatának.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képezõ Megállapodás 
aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte Heinek Ottó részvételét az ülésen. Bezárta a napirendi pont 
tárgyalását.
 
 

1. napirendi pont folytatása
2009. évi költségvetési rendelet elfogadása (Et.: 15/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a 2009. évi költségvetés végösszege a tavalyi évhez képest 
kisebb. A gazdasági helyzet mindenki számára ismert. Az Önkormányzat bevételei csökkentek, és ehhez 
igazították a kiadásokat.
 
Horváth József: Véleménye szerint az elkészített 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz 
elképzeléseket, gyenge, koncepció nélküli tervezet. Nem egyértelmû, hogy az Önkormányzat biztonságosan 
akar gazdálkodni, vagy kíván-e fejleszteni a 2009. évben. A biztonságos mûködést 2,5 millió forintos 
tartalékkerettel nem tudja garantálni az Önkormányzat. Meglátása szerint dr. Schmidt Géza szakértõ 
véleménye is alátámasztja ezt. Az elkészített költségvetésben ugyanakkor említésre méltó fejlesztést sem lát. 
Elmondta továbbá, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet egyik mellékletét képezõ táblázatban 18 
településnek a személyi jövedelemadó visszatérítése a lakosságot tekintve arányosan fel van tûntetve. A 
felsorolt települések közül Pilisvörösvár lakosságáé kiemelkedõen alacsony: a településen maradó 1 fõre jutó 
személyi jövedelemadót tekintve hasonlóan alakul a kis településekéhez, a többi település messze 
meghaladja azt. A vállalkozói terület bõvítését kellene tehát szorgalmazni, nem pedig megakadályozni. 
Elmondta, hogy a fentiek miatt a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását nem támogatja.  
 
Gromon István polgármester: Horváth József képviselõ által elmondottakra reagálva megjegyezte, hogy 
megítélése szerint egy takarékos költségvetést sikerült készíteniük. Sikerült úgy megoldani a költségvetést, 
hogy az egyébként 170 millió forintos korábbi hitelek miatti törlesztést újabb hitelfelvétel nélkül, ebbõl az 
idei költségvetésbõl törleszteni tudják. A gazdasági válság, és a körülbelül 60 – 70 millió forinttal csökkent 
bevétel ellenére komoly fejlesztéseket tudnak megvalósítani ebben az évben. Lényegét tekintve tehát a 
mûködés biztosítása mellett célja az Önkormányzatnak, hogy a 2009. évben takarékosan gazdálkodjon, és 
törlessze a korábbi évek nagymértékû hitelét, és ne növelje a hitelállományt, emellett pedig fejleszteni 
tudjon. Összességében arra a megállapításra jutott, hogy ezt az idei költségvetésben sikerült kikalkulálni. 
Horváth úr véleményével ellentétben, ennek megvalósítása nagy teljesítményt jelent az Önkormányzat 
részérõl.
 
Szöllõsi János: Megjegyezte, hogy a személyi jövedelemadó tekintetében Pilisvörösvár körülbelül 20 éve 
ugyanazon a helyen áll.
 
Gromon István polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 



No: 3
 

1/2009. (II. 09.) számú rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésrõl

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 12 igen és 3 nem szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
„Mûvészetek Háza és Zeneiskola rekonstrukció II. ütem” 

KÉ-20755/2008. eredménytelenségérõl (Et.: 17/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertette az elõterjesztés 
tartalmát, miszerint a KÉ-20755/2008. nyilvántartási számon nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítására ajánlati felhívást tett közzé az Önkormányzat. A helyszíni bejáráson öten vettek részt, de az 
ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejártáig csak egy cég vásárolta meg az ajánlati 
dokumentációt. Az ajánlattételi határidõig végül nem érkezett be ajánlat. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
„Mûvészetek Háza és Zeneiskola rekonstrukció II. ütem” KÉ-20755/2008. számon indított, nemzeti 
nyílt eljárás eredménytelenségérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a KÉ-20755/2008. számú 
közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 92. § a) pontja alapján, mivel egy ajánlattevõ sem 
nyújtott be ajánlatot.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a 140/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. 
határozatnak megfelelõen az ajánlati felhívást fogadja el, s a nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indítsa 
meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 11 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Hozzájárulás az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány székhelyének bejegyzéséhez a 

Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8. szám alatti, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ 
épületbe (Et.: 3/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy Flórné Csík Éva 
alapító és Papp Krisztina intézményvezetõ kérték, hogy az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány 
Virgonc Gyermekháznak székhelye, az Önkormányzat tulajdonát képezõ – jelenleg a bérleti szerzõdés 



értelmében telephelyeként bejegyzett – Pilisvörösvár Rákóczi utca 8. szám alatti ingatlan legyen. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata az 
Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány székhelyének a Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8. szám alatti 
önkormányzati épületben történõ bejegyzésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben és a polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben biztosított jogkörében eljárva 
hozzájárul ahhoz, hogy az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány a Virgonc Gyermekház székhelyének a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8. szám alatti 
ingatlant bejegyeztesse a bérleti szerzõdés fennállásának idejéig, 2018. március 31-ig.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozzájárulást Pest Megye Önkormányzatától, mint a 
használati jog jogosultjától megkérje.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

5. napirendi pont
Hozzájárulás a Magyarországi Mentõcsoportok Szövetsége (MMSZ) 

székhelyének bejegyzéséhez a Városi Polgármesteri Hivatal épületében 
(Et.: 4/2009.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy Kovács Zsolt 
József, a Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke kérte, hogy a Magyarországi Mentõcsoportok 
Szövetségének székhelye a Városi Polgármesteri Hivatal 2085 Pilisvörösvár Bajcsy-Zs. tér 1. sz. alatti 
tûzoltó raktár épülete legyen. A Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület több éve a Magyarországi 
Mentõcsoportok Szövetségének tagja. Az MMSZ besorolási kategóriája szerint kiemelt közhasznú 
szervezetként látja el feladatát. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Magyarországi Mentõcsoportok Szövetsége (MMSZ) székhelyének a Pilisvörösvár Városi 
Polgármesteri Hivatal épületében való bejegyzéséhez történõ hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. 
törvényben és a polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben biztosított jogkörében eljárva 
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Mentõcsoportok Szövetsége székhelyének a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1. szám alatti ingatlant (Városi 
Polgármesteri Hivatal) bejegyezze.
Jelen székhelyhasználati engedély határozott idõre, a Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek a 
Polgármesteri Hivatal épületében való mûködésének idõtartamára szól.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
6. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttmûködési megállapodás felülvizsgálata (Et.: 5/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttmûködési megállapodásuk felülvizsgálata 2008-ban 
megtörtént, de az módosításra nem került, mivel megfelelt a jogszabályi elõírásoknak. Ugyanakkor 
javasolják az Együttmûködési Megállapodás preambulum részének az elõterjesztésben foglaltak szerinti 
kiegészítését.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata 
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 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr) 29. § (11) bekezdése értelmében az 
Együttmûködési megállapodás átvizsgálásának eredményeként egyetért a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 6/2009. (II. 04.) sz. határozatával, és ennek értelmében a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló Együttmûködési megállapodás 
preambulum részét következõképpen módosítja:
A megállapodás részletesen tartalmazza a Pilisvörösvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár (a továbbiakban: kisebbségi 
önkormányzat) együttmûködését meghatározó szabályokat.
Az errõl szóló felsorolás a következõvel egészül ki: a nevelési-oktatási és közmûvelõdési intézményekre 
vonatkozóan.
 
Határidõ: azonnal                                                                Felelõs: Polgármester, NNÖ elnöke
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának alternatívái 2009. szeptember 1-jétõl (Et.: 2/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést röviden 
ismertette és elmondta, hogy a Képviselõ-testület korábbi határozatában úgy döntött, hogy kistérségi 
feladatokat ellátó pedagógiai szakszolgálatot nem kívánnak kialakítani. Solymár Nagyközség 
Önkormányzata ugyanakkor tervezi a többcélú intézmény létrehozását a 2009/2010-es tanévtõl. Ahhoz, hogy 
a kistérségi kiegészítõ normatíva leigényelhetõ legyen, igénybe kell venniük valamelyik többcélú intézmény 
szolgáltatását.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel 



az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
solymári pedagógiai szakszolgálati intézmény szolgáltatásainak igénybevételérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a pedagógiai szakszolgálat keretében 
a logopédiai és gyógytestnevelési ellátást a Solymár Község Önkormányzata által létrehozandó pedagógiai 
szakszolgálati intézményben kívánja igénybe venni 2009. szeptember 1-jétõl.
Amennyiben az állami és kistérségi kiegészítõ normatíva együttes összege a megigényelt ellátás 
finanszírozását nem fedezi, Pilisvörösvár Város Önkormányzata a különbözetet az ellátottak alapján téríti 
meg.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a feladat igénybevétele elõtt a várható költségekrõl egyeztessen 
Solymár jegyzõjével, és az egyeztetés eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.
 
Határidõ: 2009. szeptember 1.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

8. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ, 

Pilisvörösvár szakmai programjának jóváhagyása (Et.: 8/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
 
Horváth József: Kérdése, hogy mennyi plusz kiadást jelent az Önkormányzatnak a szakmai program?
 
Kutasi Jánosné  oktatási referens: Az Önkormányzat módosította az intézmény alapító okiratát 2008. 
novemberében. Ez az oka a jelenlegi szakmai programok módosításának, mely az Önkormányzat 
kötelezettsége, elkészítése plusz kiadást nem jelentett az Önkormányzatnak.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár szakmai programjainak jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alábbi szakmai programjait jóváhagyja:   
 

-           Házi segítségnyújtás
-           Szociális étkeztetés
-           Idõskorúak átmeneti gondozóháza
-           Nappali ellátás
-           Családsegítés
-           Gyermekjóléti szolgálat 



-           Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
 

A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szakmai programokban foglaltak végrehajtását évente 
ellenõrizze.
 
Határidõ: azonnal és évente folyamatos                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A köztisztviselõk 2009. évi teljesítményértékeléshez 

a teljesítménykövetelmények meghatározása 
(Et.: 6/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A napirend kapcsán elmondta, 
hogy a Köztisztviselõi törvény 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselõk munkateljesítményét 
munkakörének és a helyi önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva 
írásban értékeli. A köztisztviselõk egyéni éves teljesítményértékelésének célja, hogy javuljon munkájuk 
szakmai színvonala, a hivatali munka hatékonysága.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények 
meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításáról

 
1.      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a köztisztviselõk 

jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a 2009. évre a 
Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képezõ célokat a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal határozza meg.

2.      A Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az 1. pontban kijelölt célok alapján állapítsa meg a 
Hivatal köztisztviselõinek munkateljesítmény-értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket.

3.      A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa 
meg a jegyzõ munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket, és az 
értékelésrõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.

 
Határidõ:          1. pontra : azonnal                               Felelõs: 1-2. pontra : Jegyzõ
                        2. pontra:  2009. február 29.                                3. pontra : Polgármester
                        3. pontra:  teljesítménykövetelmények

     megállapítása 2009. 02. 29.
                                        teljesítménykövetelmények értékelése: 2009.12.31.
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 



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

díjakról szóló rendeletének módosítása (Et.: 14/2009.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertette az elõterjesztés 
tartalmát. Elmondta, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta, és támogatta a rendeletmódosítást.
 
Horváth József: Elmondta, hogy a rendeletben foglalt nyersanyag normát soknak találja. Utána járt annak, 
hogy más helyen hogyan határozták azt meg. A Budapest III. kerület óvodai nyersanyag normát hozta fel 
példaként, ahol a nyersanyag norma 216 forint, a fizetett ebéd pedig 342 forint, szemben a pilisvörösvári 640 
forinttal. Továbbá megjegyezte, hogy a budapesti óvoda négyszeri étkezést biztosít a fenti összegért, míg a 
Sodexho Kft. háromszori étkezést nyújt jóval magasabb költségen. Érdemesnek tartaná fontolóra venni egy 
központi konyha létesítését, mellyel munkát nyújtanának körülbelül 15 embernek, az étkeztetés irányítása 
pedig saját kézben lenne. Tudomása van arról is, hogy a Sodexho Kft. megkereste már korábban a Budapest 
III. kerület Önkormányzatát, és az akkori Szociális Bizottságának elnöke volt az (ma Budapest III. kerület 
Önkormányzatának polgármestere), aki a legjobban tiltakozott a velük való szerzõdés megkötése ellen. 
Véleménye szerint tehát nagyon komolyan érinti a családokat gyermekük, illetve gyermekeik étkeztetése a 
fentiek miatt, ezért kérte javaslatát középtávon átgondolni. 
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Véleménye szerint számításokat kellene végezni, hogy a Sodexho Kft-vel 
kötött határozott idejû, 10 éves szerzõdés felmondása mennyibe kerülne az Önkormányzatnak.
 
Gromon István polgármester: Horváth József által elmondottakkal részben egyetértett. A konyhák 
privatizációja helyett bizonyos összegû befektetéssel modernizálni kellett volna azokat. A Sodexho Kft-vel 
való szerzõdéskötéssel nem értett egyet. Az azóta eltelt éveket, valamint a konyha újonnan történõ 
megépítésének valószínûsíthetõ költségeit figyelembe véve álláspontja az, hogy ma már (anélkül, hogy 
számításokat végzett volna) többszöröse lenne annak költsége, mint amekkora összeget a modernizálásba 
kellett volna fektetnie az Önkormányzatnak, hogy megmaradjanak konyhái, és azzal együtt az ott dolgozók 
munkahelyei. Horváth képviselõ úr javaslatát egy központi konyha létesítésére, mint középtávon 
megvalósítható feladatot, érdemesnek tartja átgondolni.
 
Berchy József: Egyet értett abban, hogy az Önkormányzat számára egy saját konyha mûködtetése hosszú 
távon valószínû kifizetõdõbb lenne, mely egyúttal munkahelyeket is jelentene az emberek számára. A 
korábbi rossz döntéseket viszont a jelenlegi Képviselõ-testületnek kezelnie kell valamilyen módon.
 
Falics Jánosné : A korábbi Képviselõ-testület tagja volt, ezért elmondhatja, hogy a döntés meghozatalában 
a testület nehéz helyzetben volt, mivel életbe lépett egy új rendelet, mely kimondta, hogy a konyhák további 
mûködtetéséhez, milyen egyéb feltételeknek kell megfelelnie (mint pl. krómozott edények kötelezõ 
használata, függöny, stb.). Az akkor végzett számítások alapján az Önkormányzat nem tudta felvállalni a 
konyha modernizálását. Javasolta, hogy jelen helyzetben vizsgálja felül az Önkormányzat a Sodexho Kft-vel 
kötött szerzõdést.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.
 
No: 11

 
2/2009. (II. 09.) számú rendelet

az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló
2/2006. (I. 27.) számú rendeletének módosításáról

 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
A 3824/13 és 3824/14 hrsz-ú ingatlanok közmûvesítéséhez 

érdekeltségi egység megfizetésérõl (Et.: 1/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Pilisvörösvári 
Víziközmû Társulat írásban megkereste az Önkormányzatot, hogy a 3824/13 és a 3824/14 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó érdekeltségi hozzájárulást fizesse meg, mint tulajdonos. A társulat elnöke tájékoztatta az 
Önkormányzatot arról, hogy a területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok létrehozták a 23 ingatlanra 
vonatkozó Víziközmû Társulatot, és becsatlakoztak a Pilisvörösvár Víziközmû Társulatba. A 
közmûvesítéshez ingatlanonként 1.440.000 forint érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. A lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az önkormányzat tulajdonában lévõ lakóépület 
elidegenítésébõl származó bevételt az önkormányzat lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, 
közmûvesítésére fordíthatja, ezért az érdekeltségi egység a bérlakás értékesítési számla terhére kifizethetõ.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
3824/13 és 3824/14 hrsz-ú ingatlanok közmûvesítéséhez érdekeltségi egységének megfizetésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 3824/13 és 
3824/14 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmûvesítéséhez 2.880.000 forint érdekeltségi 
hozzájárulást a Pilisvörösvár Víziközmû Társulat részére átutal az alábbiak szerint:

·         2009. március 31-ig 1.440.000 forint,

·         2009. június 30-ig 1.440.000 forint.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érdekeltségi hozzájárulások összegét fentiek 
szerint a Pilisvörösvár Víziközmû Társulat részére a 11742245-20064086 sz. számlájára átutalja. A 
Képviselõ-testület a fedezetet a bérlakás-értékesítési számla terhére biztosítja.

 

Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

12. napirendi pont
A Pilisvörösvár 0119/29 és a 0119/27 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

(Et.: 12/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a 0119/29 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosai kérelmet nyújtottak be az ingatlan belterületbe vonása végett, vállalva az azzal járó 
költségeket, valamint azt, hogy a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen 
felhasználják a telket. A telek a meglévõ belterületi határhoz nem csatlakozik közvetlenül, de a 0119/27 hrsz-
ú Fischteich utca belterületbe vonásával a kapcsolat megteremthetõ.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 0119/29 és a 0119/27 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 0119/29 és a 0119/27 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában - a 15/2004. (XII. 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-1 jelû kertvárosias lakóövezeti elõírásoknak 
megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költség (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terhelik.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajzának kiadásáról és a kiadás támogatásáról 

(Et.: 13/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
Fogarasy Attila azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy az Önkormányzat támogassa azt a tervet, hogy 
édesapjának, Fogarasy-Fetter Mihálynak az önéletrajzát kiadhassa. Javaslata, hogy a várható nyereségbõl az 
Önkormányzat a jövõben is helyi témájú kulturális és honismereti projekteket támogasson.
 
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatot tett, mivel az 
elõterjesztésben foglalt határozati javaslat nem tartalmazta a fedezet forrását. A Gazdálkodási osztály 
vezetõje a fedezet forrásaként a 2009. évi költségvetési rendeletet jelölte meg. Az így módosított határozati 
javaslatot a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, illetve az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság támogatta.
 
Falics Jánosné : Kérdése, hogy az önéletrajz kiadásának támogatásához magánszemélyek is 



hozzájárulhatnak-e, és ha igen milyen számlára utalhatják a pénzt?
 
Gromon István polgármester: Természetesen magánszemélyek is támogathatják az önéletrajz kiadását. Az 
alszámlát még nem nyitották meg. Tudomása van róla, hogy több magánszemély a család részérõl már 
hozzájárult 450.000 forinttal, illetve még egy magánszemély 50.000 forinttal. A befizetés helyét és módját 
meghirdetik. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását, a fedezet 
forrásának megjelölésével.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2009. (II. 05.) Kt. sz. határozata 
Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajzának önkormányzati kiadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Fogarasy-Fetter Mihály jelenleg 
kéziratban lévõ önéletrajzát 600 példányban kiadja, s a kiadás nyomdai költségeibõl 200.000 forintot 
megelõlegez az eladott példányokból származó bevétel befolyásáig.
A könyv eladásából származó minden bevétel (várhatóan kb. 1,2 millió forint) az Önkormányzatot illeti 
meg, mely bevételt külön alszámlán kell vezetni.    
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvkiadással kapcsolatos megállapodásokat a 
fentiek szerint megkösse.
 
A fedezet forrása a 2009. évi költségvetési rendelet. 
 
Határidõ: Az együttmûködési megállapodások megkötésére 30 nap. 
 
Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 11/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a beszámolót, illetve 
azt kiegészítve tájékoztatta a képviselõtársakat, hogy a szennyvízpályázat elsõ ütemében az Önkormányzat 
58,6 millió forintot nyert a pályázat elõkészítésére. Ebbõl az összegbõl kell a kiviteli terveket, a 
megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb dokumentációkat elkészíteni. Ugyanakkor sajnálattal vette 
tudomásul, hogy másik két pályázatuk negatív eredménnyel zárult. A bölcsõdepályázatot forrás hiány miatt 
elutasították. A szakorvosi rendelõ pályázat elutasítása kapcsán panaszt nyújtottak be, mivel az elbírálással 
több szempontból nem értettek egyet. Jelenleg ennek elbírálása folyamatban van. 
Elmondta továbbá, hogy a lakott önkormányzati lakások eladása az elkészített értékbecslések alapján 
megkezdõdött. Tudomása szerint eddig négy lakó jelentette be, hogy egy elfogadja az ajánlatot és egy 
összegben meg kívánja vásárolni a lakást. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No: 15
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.     
 
Megérkezett Bruckner Katalin 928-kor.



 
 A Képviselõ-testület létszáma 16 fõre módosult.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról 

(Et.: 7/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 16
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

16. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Lukács Katalin Ágnes: Bejelentette, hogy a vasúti átjáró mellett az út aszfalt burkolatát kijavították, 
másnapra ugyanott egy hatalmas gödör keletkezett. További észrevétele, hogy ismét nincs a Ligeti vasúti 
megállóban szeméttároló.
 
Gromon István polgármester: A vasúti átjáró mindkét oldalától számított 10 – 10 méter távolságú terület a 
MÁV felügyelete, karbantartása alá tartozik. Jelezték az úthibát, melyet több hónapos várakozás után 
helyreállítottak. A felújítást követõen néhány nappal újabb lyukak keletkeztek, melyek bejelentése már 
megtörtént.
A Ligeti vasúti megállóban a hulladékgyûjtõket megrongálták, ezért azokat leszerelték. Amennyiben 
javításuk megoldható, úgy annak elvégzése után visszaszerelik, vagy újra cserélik õket.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A útjavítási munkák elvégzését a 2009. január 30-án (faxon) 
elküldött levelükben kérték ismételten a MÁV Zrt-tõl.
 
Preszl Gábor: A vasút korszerûsítés kapcsán két Pozsonyi utcai, illetve egy, a Kálvária utcában ingatlannal 
rendelkezõ lakos érdeklõdött. Kérdése, hogy a két nyomvonal kialakítására a terv elkészült-e, illetve mely 
területeket érinti a kisajátítás? 
 
Gromon István polgármester: Az engedélyes szintû tervek már megtekinthetõk a városi honlapon, az 
Önkormányzati tervek címszó alatt. A végleges kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. A helyszíni 
szemle azt mutatta, hogy a végleges terv valószínû megegyezik majd az engedélyes szintû tervvel. 
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: A tegnapi nap folyamán jelezték felé, hogy a Mozi közben megáll a 
csapadékvíz, valamint Selmeczi doktor Úr udvarán lévõ tuják kilógó ágai nehezítik a közlekedést.
A fenti két bejelentésen túl elmondta, hogy a múlt év végén leégett Bottyán László háza, aki nehéz anyagi 



körülményei mellett a ház újraépítésébe kezdett. Tudomása van arról is, hogy a házra kötött biztosítása után 
nem a várt összeget kapta. Véleménye szerint egy folyószámla szám közzétételével lehetõséget kéne 
biztosítani Bottyán Úr részére, hogy az adományozni szándékozó lakosok segíthessenek neki.  
 
Gromon István polgármester: A Mozi közben 2008. decemberében végzett munkák során a tapasztalt 
hibák miatt már egy ízben visszabonttatták az aszfaltot. Azt követõen a fagy beálltával az újabb hibák már 
nem voltak kijavíthatóak. A mûszaki átvétel csak a hibák teljes egészében történõ kijavítása után fog 
megtörténni, ahogy az idõjárás az aszfaltozáshoz megfelelõ lesz, mivel a burkolatot ismét vissza kell 
bontani.
Selmeczi doktor úr ingatlanáról kilógó ágak miatt tett bejelentésre a Hivatal a szükséges intézkedéseket 
megteszi.
A leégett ház kapcsán a gazdálkodási osztály vezetõjétõl kérdezte, hogy van-e kialakult gyakorlat a 
pénzadomány gyûjtésére?
 
Szakszon József alpolgármester: Javasolta a városi honlapon közzé tenni az érintett  számlaszámát, így az 
mindenki számára könnyen hozzáférhetõ lesz. 
Gromon István polgármester: A javaslatot elfogadta.
 
Molnár Sándor: (Bejelentésérõl szó szerinti jegyzõkönyvezést kért.) „Kicsit több körültekintéssel kellene 
ezt a történetet megközelíteni. Semmiféle egyeztetés nem történt azokkal az emberekkel, akiknek ott 
érdekeltségük van azokon a területeken. Szakemberek bevonását szeretném kezdeményezni. Pontosan azért, 
hogy utána ne legyen egy olyan terv, ami már megtörtént, utána ne történjen az egésznek a felrúgása. Tehát 
egy kicsit úgy érzem, hogy ’megelõzte a kocsi a lovat’. Nem egyeztetnek ott azokkal az emberekkel, akik azon 
a területen mûködnek, és úgy látom, hogy hátrányt fognak szenvedni ebbõl a dologból. Itt nem a felüljárónak 
a kialakításával, hanem elõtte azért érdemes lenne egy környezettanulmányozást folytatni, hogy ezek a 
dolgok, amiket szeretnénk csinálni, hogy milyen kihatással lesz a környezetére.”
 
Szakszon József alpolgármester: A tegnapi helyszíni bejárás elõzményeként elmondta, hogy a 1500 órakor 
kezdõdõ bejárásra – melynek célját nem közölték –, 1330 órakor kapta meg a meghívást (szóban) az 
Önkormányzat. Az ingatlan-tulajdonosok értesítése ezért nem történhetett meg.  Ugyanakkor elmondta, hogy 
az Önkormányzat nem tért el attól, amit a Képviselõ-testület már megtárgyalt és elfogadott a csomóponttal 
kapcsolatban. Példaként említette, miszerint felmerült a cég részérõl, hogy túlságosan meredek és bonyolult 
a Piliscsabai útnak a 10-es útra való rávezetése. Polgármester Úr ennek ellenére kérte, hogy változatlanul 
maradjon úgy, ahogy azt a testület már eldöntötte. Továbbá jelezte, hogy amennyiben a korábbi döntéshez 
képest bármilyen változtatásra lenne szükség, rendkívüli testületi ülést hív össze. Hangsúlyozta, a bejáráson 
nem történt olyan dolog, amely ezt indokolta volna.
 
Gromon István polgármester: Szakszon József alpolgármester részérõl elhangzottakhoz kiegészítésként 
elmondta még, hogy nem önkormányzati beruházásról van szó. Az Önkormányzatnak véleményezési joga 
van, döntési lehetõsége majd a szabályozási tervvel kapcsolatban lesz. A terveztetésnek megvan a hatósági 
eljárási rendje, melyrõl Molnár Sándor képviselõ úr is tájékozódott a tervezõ úr által elmondottak révén. Az 
eljárás keretében, annak meghatározott szakában, hivatalból kötelesek lakossági fórumot tartani, melyen a 
tulajdonosok megtehetik észrevételeiket.
 
Falics Jánosné : A már elfogadott költségvetéssel kapcsolatban utólag felhívta a figyelmet arra, hogy annak 
2. oldalán található az a mondat, miszerint a normatíva csökkenésében a gyereklétszám csökkenése is 
közrejátszik. Véleménye szerint a gyereklétszámhoz pedagógus létszám is tartozik, ugyanakkor nem látja 
annak csökkentését.
Kérdése továbbá, hogy megváltoztatható-e a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi 
Könyvtár elnevezés leegyszerûsítve Mûvészetek Háza és Intézményei elnevezésre?
 
Gromon István polgármester: A gyermeklétszám csökkenésével számolnak. A tanév közben azt nem lehet 
érvényesíteni. A Templom téri Általános Iskolában státuszcsökkenés várható a következõ tanévtõl.



 
Tájékoztatta továbbá Képviselõ Asszonyt arról, hogy egy intézmény nevét jogszabály szerint úgy kell 
meghatározni, hogy tevékenységeit, alapfeladatait az tartalmazza. Ennek megfelelõen tehát más nevet adni a 
Mûvészetek Házának a jogszabályi feltételek mellett nem lehet. 
 
Szöllõsi János: Köszönetet mondott a Mûszaki osztálynak a Dózsa György utcában és az Attila utcában 
megépített korlátok, és az állomás felé vezetõ pihenõk elkészítéséért, valamint a Nagyváradi utcában a 
szegélykövek rendbe hozataláért.
 
Molnár Sándor:  Vissza kívánt térni az aluljáróval kapcsolatos témához. Elmondta, hogy a tervezõ által 
elmondottakat megértette. A probléma véleménye szerint az, hogy a Képviselõ-testület olyan ügyekben hoz 
döntést, melyhez szakemberek bevonására lenne szükség. Ennek hiányát látja ebben az esetben is.
Bejelentette, hogy a Harcsa utca már évek óta járhatatlan, de nem látja, hogy annak helyrehozatala tervbe 
lenne véve, annak ellenére, hogy ezt már többször jelezték. Az utcának nagy az átmenõ forgalma, 
ugyanakkor balesetveszélyes a hatalmas gödrök miatt. Elkerülõ út nincs a település azon részében. A 
problémát ismét jelezte, illetve hangsúlyozta, amennyiben szükséges, bejelentését írásban is megteszi a 
szükséges intézkedések megtételéhez.
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület nem dönt olyan kérdésben, mely nem kompetenciája. 
A szakmai minõségi döntéseket a tervezõ, beruházó, és kivitelezõ stb., szakemberek hozzák meg. Az 
Önkormányzat szakmai kérdésekben nem dönt, illetve az okért nem felelõs.
A Harcsa utcában a napokban végzettek helyszíni bejárást a mûszaki osztály beruházói. Folyamatban van a 
probléma valamilyen szintû kezelése. Amennyiben a csatornabõvítést a pályázat során el tudják végezni, úgy 
az utca leburkolása megtörténhet végleges formában, de addig csak ideiglenes megoldások jöhetnek szóba.  
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 950- kor.         
 
 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ
 

 


