
Ikt. szám: 01-792/7/2013.
 

 

Jegyzõkönyv
 
 
 

  Készült: 2013. április 16. napján 830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, 
Preszl Gábor, Szöllõsi János  
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János
 
Távollétét nem jelezte: Schellerné Mikulán Anetta
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 10 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az ügy sürgõsségét és fontosságát tekintve került 
sor a mai rendkívüli ülés összehívására, tekintettel arra, hogy a vasút-korszerûsítéssel kapcsolatos állami 
beruházás a rendelet miatt megakadhat. A NIF Zrt. kezdeményezésére indult újabb, 2013. évi törvényességi 
felügyeleti vizsgálat a helyi közigazgatási és városkép-védelmi önkormányzati rendelet tekintetében. A 
törvényességi felhívás megállapításaira tekintettel, a Kormányhivatal kötelezésének megfelelõen az 
Önkormányzatnak a köztisztaság fenntartásáról és a városképvédelem egyes kérdéseirõl szóló 4/1991. (V. 
14.) számú önkormányzati rendeletébõl a kifogásolt 9. §-t hatályon kívül kell helyeznie. A vasút-
korszerûsítési munkálatokat szükséges folytatni. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendet a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                            Elõadó:
 

1.)
               
 

Földkábel kötelezõ létesítésével kapcsolatos 
törvényességi felhívás (Et.: 87/2013.)

Gromon István 
polgármester

 
 

1. napirendi pont
Földkábel kötelezõ létesítésével kapcsolatos törvényességi felhívás

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 87/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Véleménye szerint az említett rendeleti szakasz hatályon kívül helyezése mindenképpen veszteség a város 
számára, mivel megszûnik az a védelem, amit ez a szabályozás biztosított a „légkábel-erdõk” kialakulása 
ellen, a belterületen és a külterületi részeken egyaránt.



A 2012-es törvényességi felhívás azzal kapcsolatosan érkezett, hogy a Képviselõ-testület akkor egységesen 
az egész város területén tiltotta a légkábel elhelyezését. A Kormányhivatal a tavalyi évben még nem vitatta 
az Önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét és jogosultságát, kizárólag a szabályozás részleteinek 
módosítására tett javaslatot.
A Képviselõ-testület 2012. tavaszán módosította a rendeletet és csak meghatározott területekre korlátozta le 
a földkábeles szabályozást, amelyet a Kormányhivatal elfogadott és rendben talált. 
A Kormányhivatal a NIF megkeresésére most felülbírálta korábbi álláspontját. A Kormánymegbízott 
észrevétele szerint az Önkormányzatnak sem eredeti, sem származékos jogalkotói hatásköre nincs ahhoz, 
hogy a közmûhálózat létesítésével, korszerûsítésével kapcsolatban önkormányzati rendeletet alkosson, mivel 
ezzel kapcsolatban más, magasabb szintû jogszabályok tartalmazzák az irányadó és teljeskörû szabályozást. 
Így a rendelet ezen szakaszát, hatályon kívül kell helyezni.
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerül az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nem helyezik hatályon kívül a 
helyi rendelet 9-es §-át. Kizárólag az alkotmánybírósághoz lehetne fordulni az üggyel kapcsolatosan, melyet 
kockázatosnak tartana. Abban az esetben ugyanis, ha a beruházónak tényleg 80-90 millió forintos 
kára/többletköltsége keletkezne ez ügybõl kifolyólag, akkor ezt a költséget esetleg a késõbbiek során 
sikeresen az Önkormányzatra hárítaná.    
Enyhíti viszont a veszteséget az, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi törvény 2013. április 11. 
napjától úgy módosult, hogy: „a 132 kV-nál kisebb feszültségû elosztó hálózat és közvilágítási elosztó 
hálózat belterületen kizárólag földkábellel létesíthetõ. A földkábellel létesített elosztó hálózat és közvilágítási 
elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli.”
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
14/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a városképvédelem egyes kérdéseirõl szóló 4/1991. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal 

megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 849-kor.        

 
 
 
 

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


