
Ikt. szám: 01-55/9/2017.
Jegyzõkönyv

 
Készült: 2017. május 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Pándi Gábor alpolgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István 
György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Gromon István polgármester, Kõrössy János, Selymesi Erzsébet  
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, 
Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, Páva Gábor városgondnoksági osztályvezetõ, 
Krausz Valéria pályázó, Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit Szakorvosi Rendelõintézet igazgató, Szima Roland 
–Pilis Tv   
 
Pándi Gábor alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 126/2017. sz. elõterjesztést „A Járdák felújítására 
kivitelezõ kiválasztása tárgyban indult közbeszerzés eredménye” címmel, melyet a képviselõk kiosztós 
anyagban megkaptak, és amit a 14-es napirendi pontként javasol megtárgyalni. Szavazásra tette fel a 
napirendi pont felvételét 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.)   A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb 
vezetõi megbízására kiírt pályázat elbírálása (Et.: 111/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 
2.)   Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi 

szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 114/2017.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

3.)   Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról (Et.: 118/2017.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

4.)   A települési önkormányzatok rendkívüli szociális 
támogatásra vonatkozó 2017. évi pályázati igény benyújtása 
(Et.: 115/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelõintézete kapacitás-átcsoportosításához szükséges 
fenntarthatósági nyilatkozat és egyetértési dokumentum 
jóváhagyása (Et.: 109/2017.)

Gromon István
 polgármester

 

6.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelõintézete módosított Szervezeti és mûködési 
szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) jóváhagyása (Et.: 
112/2017.) 
 

Gromon István
 polgármester

 



7.)   Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos Egészségügyi ellátási 
szerzõdése felmondásának tudomásulvétele, pályázat kiírása 
a II. sz. fogorvosi körzet praxisjogának megszerzésére (Et.: 
123/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

8.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetésérõl szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 110/2017.)

Gromon István
 polgármester

 
 

9.)   A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 8/2017. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 119/2017.)  
 

Gromon István
 polgármester

 

10.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat tulajdonában álló 
Pilisvörösvár 1255/3. hrsz. alatti, 217 m2 nagyságú ingatlan 
pert megelõzõ egyezség keretében történõ értékesítése (Et.: 
117/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 

11.)
           
 

A köztemetõben szétszórtan elhelyezkedõ lejárt sírok és 
urnafülkék újrahasznosításáról (Et.: 116/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 
12.)

           
 

Kisebb ingatlanrészek megvásárlása a Nagy-tó mellett 
tervezett sétány és futópálya kialakítása céljából (Et.: 
125/2017.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

13.)
           
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 124/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 

14.)
           
 

A „Járdák felújításara kivitelezõ kiválasztása” tárgyban 
indult közbeszerzés eredménye (Et.: 126/2017.)
 

Gromon István
 polgármester

 
15.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 122/2017.)  
 

Gromon István
 polgármester

 
16.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 113/2017.)        
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

17.)
           
 

Felvilágosítás-kérés                   

 
 
 
 
 
 

 
1. napirendi pont

A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására kiírt pályázat elbírálása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 111/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 



Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Jelezte, hogy 
jelen van az ülésen Krausz Valéria pályázó, aki a GESZ jelenlegi vezetõje, munkáját mindenki 
megelégedésére végzi. Elmondta, hogy 2011. július 1-jével indították be a Gazdasági Ellátó Szervezetet, 
mely intézménnyel az önkormányzati intézmények gazdálkodását bonyolítják, fogják össze és ellenõrzik.
Megkérte Krausz Valéria pályázót, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
személyét érintõ témát a Képviselõ-testület nyílt ülés keretében tárgyalja meg?
 
Krausz Valéria pályázó szóban hozzájárult ahhoz, hogy az õt érintõ témát a Képviselõ-testület nyílt ülésen 
tárgyalja.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Örömét fejezte ki, hogy Krausz Valéria pályázott a GESZ vezetõi 
megbízásra kiírt pályázatra. Munkáját nagy szakértelemmel, magas színvonalon végzi, munkakapcsolata 
nagyon jó a kollégáival és a hivatali dolgozókkal is. A Pénzügyi, Városfejlesztési,- és Környezetvédelmi 
Bizottsági ülésen történõ meghallgatásán nagyon szimpatikusan nyilatkozott arról, hogy az eredményeik 
nagymértékben függnek a hivatal dolgozóinak eredményétõl is. Megköszönte Krausz Valériának az eddigi 
munkáját és reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ezt a tevékenységet tovább folytathatja a GESZ 
vezetõjeként.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy gépi titkos szavazás keretében döntsenek a GESZ vezetõi 
pályázatról. Szavazásra tette fel a gépi titkos szavazás elfogadását.
 
No.: 2
A Képviselõ-testület a gépi titkos szavazást a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására kiírt pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében, valamint a 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva
 

Krausz Valéria
 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a 
végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet alapján 5 éves idõtartamra – 2017. augusztus 16-
tól 2022. augusztus 15-ig ? a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõi feladatainak 
ellátásával megbízza.
 
Határidõ: 2017. augusztus 15.                                                          Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a II. sz. határozati javaslatról 
nyíltan szavazhatnak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy az illetményt a jelenlegi illetménynek megfelelõen állították 
be, a hatályos, 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelõen.
 



Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Javasolta, hogy a II. sz. határozati javaslatban módosítsák a 
határidõt 2017. augusztus 16. helyett: 2017. augusztus 15-re.
 
Pándi Gábor alpolgármester: A javasolt határidõ-módosítást befogadta. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata 
Krausz Valéria, a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõje illetményének 
meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Krausz Valériának, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõjének az illetményét 2017. augusztus 16-tól az alábbiak szerint 
határozza meg:
 

a)      Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza 
meg, (bruttó 169.228 forint + további szakképesítés bruttó 13.538 forint)

 
b)      Magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 500%-ában határozza meg (bruttó 100.000 forint),

 
c)      az alapilletmény 35%-át kereset-kiegészítésként (bruttó 59.220 forint) 2017. december 31-ig 

biztosítja.
 

d)     Egyéb kereset-kiegészítés a GESZ 2015. és 2017. évi költségvetési rendelet szerinti bérfejlesztése 
alapján (73.692 forint)

 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Fedezet forrása: 2017. évi intézményi költségvetés  
                           
Határidõ: 2017. augusztus 15.                                                          Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Gratulált Krausz Valéria kinevezéséhez, munkájához sok sikert kívánt. 
Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata

 2016. évi szociális feladatainak ellátásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 114/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A 2016. évi szociális ellátásokról 
szóló beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellátásokra terjed ki, és magában foglalja az önkormányzati- és 
a jegyzõi feladatok ellátását, beleértve az átruházott hatáskörben eljáró polgármesteri- és Szociális- és 
Egészségügyi Bizottsági feladatokat is.
Önkormányzatunk a Szociális törvényben meghatározott kötelezõ feladatait a 2016. évben maradéktalanul 
ellátta. Az elõterjesztést az Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 5



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörben 
eljárva a 2016. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló beszámolót a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 118/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A jegyzõ minden évben átfogó 
értékelést készít, melyben tájékoztatja a Képviselõ-testületet az elõzõ évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatellátásokról. Az elõterjesztés részletes adatokat biztosít többek közt a település demográfiai 
mutatóiról, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a 
bûnmegelõzési programról.
Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a 2016. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztályának.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra 

vonatkozó 2017. évi pályázati igény benyújtása



 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 115/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A pályázati kiírás szerint a 
jogosultság szempontjából figyelembe veendõ a város éves adóbevétele. Az egy fõre jutó adóerõképesség 
számított összege alapján van jogosultsága az önkormányzatnak a támogatás igénylésére. Ezen támogatásra 
azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek az egy lakosra jutó adóerõ-
képessége nem haladja meg a 32.000 forintot.  Pilisvörösváron ez az összeg jelenleg 31.970 forint/fõ.
A pályázati igénynek tartalmaznia kell a pályázat benyújtásáról szóló képviselõ-testületi határozatot. 
Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a helyi 
önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ezen belül a rendkívüli szociális 
támogatásra vonatkozó igényét benyújtja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges mellékletekkel a támogatási igényt 
nyújtsa be.
 
Határidõ: 2017. július 15.                                                         Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete 

kapacitás-átcsoportosításához szükséges fenntarthatósági nyilatkozat és 
egyetértési dokumentum jóváhagyása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 109/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte dr. Surjánné dr. Tóth 
Margitot, a Szakorvosi Rendelõintézet igazgatóját. Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását.
A bizottsági ülésen felmerültek olyan kérdések, melyre Igazgató Asszonytól várnak választ. Felkérte Kollár-
Scheller Erzsébetet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, tegye fel a kérdéseket Igazgató 
Asszonynak.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: A kérdéseire nagyrészt a bizottsági ülésen megkapta a válaszokat a 
Polgármesteri Hivatal részérõl, esetleg csak kiegészítést kérne Igazgató Asszonytól. Tisztázódott számára az, 
hogy a ki nem használt órákat már nem próbálják betölteni Pilisvörösváron, így a szabad kapacitást 
csoportosítják át.
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit Szakorvosi Rendelõintézet igazgató: A nõgyógyászati 46 órából 
telepítenének át 15 szabad szakorvosi órát a solymári telephelyre, a reumatológiai szakrendelésre. A 
nõgyógyászaton jelenleg megoldott a folyamatos betegellátás, nem sok a várakozási idõ a bejelentkezést 
követõen. A gyógytorna szakrendelés összesen 50 nem szakorvosi órájából a szabad 10 órát csoportosítanák 
át a solymári telephelyre, fizikoterápiára. A solymári rendelõt a solymári önkormányzat tartja fenn. Jelenleg 



5 órás reumatológiai rendelés van, mely a megnövekedett igényt nem tudja kielégíteni. Az így keletkezõ 
bevételek az intézmény számlájára folynak be.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Az fogalmazódott meg benne kérdésként, hogy amennyiben Pilisvörösváron 
realizálódik a rendelés, akkor csökkenthetõ a reumatológián a várakozási idõ a településen, tehát ez ilyen 
szempontból elõnyös lenne. De tudja, hogy az üres óráknál sokkal jobbak a betöltött órák, hiszen azok OEP-
finanszírozottak.  
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit Szakorvosi Rendelõintézet igazgató: A nem szakorvosi órák 
átcsoportosítása kapcsán elmondta, hogy a solymári telephelyen egy asszisztens 8 órában dolgozik, ez idõ 
alatt a szemészeten, a reumatológián és a fizikoterápián is dolgozik. Az átcsoportosítással jobban ki tudják 
használni a szabad órákat. Az OEP finanszírozás óraszámban jelentkezik, ezért nagyon fontos, hogy a 
szabad órákat is kihasználják.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete kapacitás-átcsoportosításához 
szükséges Fenntarthatósági nyilatkozat és Egyetértési dokumentum jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására kiadott 337/2008. (XII. 30.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete 
kapacitás-átcsoportosításához szükséges Fenntarthatósági nyilatkozatot és Egyetértési dokumentumot az 
elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Fenntarthatósági nyilatkozat és Egyetértési 
dokumentum aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete módosított 

Szervezeti és mûködési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 112/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Képviselõ-testület 43/2017. (III. 
14.) Kt. sz. határozatával módosította a Szakorvosi Rendelõintézet alapító okiratát, mivel a Gyógytorna és 
Fizikoterápiás Rendelõ 2017. 02. 20-tól új telephelyen, a Fõ u. 122. szám alatt mûködik, továbbá 79/2017. 
(IV. 27.) Kt. sz. határozatában 2017. május 1-jei hatállyal jóváhagyta a Szakorvosi Rendelõintézet takarítási 
feladatainak kiszervezését, s ezzel egyidejûleg az intézmény 3 db takarítói közalkalmazotti státuszának 
megszüntetését.
A Gyógytorna és Fizikoterápiás Rendelõ címének változását, valamint a közalkalmazotti létszám 41 fõrõl 38 
fõre történt módosulását az SZMSZ-ben is át kell vezetni.
Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 



No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete Szervezeti és mûködési 
szabályzatának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 155. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete módosított, 2017. április 28. napján benyújtott Szervezeti és 
mûködési szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a jogát, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelõintézete Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

7. napirendi pont
dr. Gábeli Ádám fogszakorvos Egészségügyi ellátási szerzõdése felmondásának tudomásulvétele, 

pályázat kiírása a II. sz. fogorvosi körzet praxisjogának megszerzésére
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 123/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 
2017. május 10. napján kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2007. 08. 13-án 
aláírt Egészségügyi ellátási szerzõdést annak 23. pontjában foglaltakra hivatkozva 2017. augusztus 31-i 
hatállyal felmondja, majd 2017. 05. 18-án kelt levelében arról nyilatkozott, hogy a praxisjogáról 
végérvényesen lemond.
2017. május 16. napján a kialakult helyzetrõl egyeztetést tartottak a Polgármesteri Hivatalban dr. Balassa 
Katalinnal és dr. Kövesdi Katalinnal, akik ígéretet tettek arra, hogy 2017. szeptember 1-jétõl a 
feladatellátásra vonatkozó megbízási szerzõdés alapján, tartós helyettesítéssel átmenetileg ellátják a II. sz. 
fogorvosi körzethez tartozó betegeket is, amíg az önkormányzat nem talál saját fogorvost a feladatellátásra. 
Az önkormányzat pályázatot ír ki a területi ellátási kötelezettséggel történõ, vállalkozói jogviszony 
keretében betöltendõ fogorvosi tevékenységre.
Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását.
 
Kiss István György: Mikor a körzetek felosztását tárgyalta a Képviselõ-testület, elhangzott egy kérdés arra 
vonatkozóan, hogy kb. mennyit kell várni egy betegnek a bejelentkezés után az ellátásáig. A két doktornõ 
akkor azt nyilatkozta, hogy maximum 2-3 napot. Ismeretei szerint a fogszakorvosi területen már akkor is 
minimum két hónap volt a várakozás az alapellátásban, és ez azóta csak megerõsödött benne több esetben 
is.  Kérdése, hogy van-e az önkormányzatnak valamilyen ráhatása arra, hogy ezen javítani lehessen 
valamilyen módon?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Mióta tudják, hogy Gábeli doktor szeretné felmondani az önkormányzattal 
kötött szolgáltatási szerzõdését, utánajártak több megoldási lehetõségnek. Az egyértelmû, hogy országszerte 
nagy hiány van fogorvosokban, a szakma OEP finanszírozása az információk szerint sajnos nagyon rossz. 
Amikor dr. Gábeli Ádám bejelentette, hogy nem tudja eladni a praxist, ezért inkább felmondja a szerzõdést, 
akkor felmerült annak a lehetõsége, hogy dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin között elosztják Gábeli 
doktor körzetét. Ez a megoldás a betegek számára a várakozási idõ meghosszabbítását jelentené viszont. 
Többen elmondták, hogy jelenleg - amennyiben nem sürgõsségi, azonnali ellátásról van szó -, egy 
magánorvoshoz képest akár gyorsabban kapnak idõpontot a betegek az alapellátás keretében, mint a 



magánorvosoknál. Információi szerint a sürgõsségi ellátást azonnal vagy 1-2 napon belül elvégzik az 
alapellátásban, pedig más településrõl is terhelik sajnos a rendelést (orvoshiány miatt). Írásbeli panaszról se 
tud a várakozási idõvel kapcsolatban, tehát azt gondolja, hogy a várakozási idõ jelenleg ebben nem hosszú. 
Úgy gondolja, hogy a környékbeli egyes településekhez képest jobban, fegyelmezettebben látják el a 
feladatot Pilisvörösváron a fogszakorvosok. Az átmeneti megoldás most a helyettesítés lesz, amennyiben a 
két doktornõ szeptember 1-tõl átveszi Gábeli doktor körzetét, valószínûleg megnõ sajnos a várakozási idõ a 
mostanihoz képest. A doktornõket sajnos hátrányosan érinti majd a finanszírozás is, a degresszió miatt, ezért 
felajánlották nekik, hogy a polgári jog elvei alapján a degressziós finanszírozási hiányt kifizetik számukra. 
Amennyiben a pályázati felhívásra nem jelentkezik senki, sajnos az is elképzelhetõ, hogy akár egy rendelõt 
is be kell rendezniük, ezen az áron lehet esély egy pályakezdõ fogorvost alkalmazni. Jelenleg probléma 
ugyanis, hogy a praxis rendelõ nélküli. Úgy gondolja, a megnövekedett várakozási idõhöz képest sokkal 
nagyobb probléma, ha esetleg ellátatlanul marad a körzet és a beteg.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a fogorvosi körzet esetében nem mehet bármelyik orvoshoz a beteg, 
vagy van szabad orvosválasztás joga? További kérdése még, hogy létezik-e a fejpénz (egy lakcímre 
állandóra bejelentkezett betegek után járó bizonyos összeg)?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Nem tudja, milyen összeget kapnak a fogorvosok, a bevételeikrõl se tud, 
hiszen õket közvetlenül finanszírozza az OEP, csak a degresszióról van információja. Az OEP finanszírozás 
problémáiról becsatoltak egy kamarai anyagot az elõterjesztéshez. Az OEP-tõl a finanszírozást a ténylegesen 
ellátott betegek után kapják (pl. az egyes ellátásokra meghatározott idõ alapján). A degressziós elv miatt a 
túl sok feladatellátás anyagilag veszteséges számukra. A körzetes beteget köteles ellátni a fogorvos, más 
települések betegeit sürgõsségi egészségügyi ellátásban kell részesíteni. Ezen esetekbõl is elég sok van 
sajnos.
 
Kozek Gábor: Azon túl, hogy ha nem találnak fogszakorvost a körzetre, és esetleg egy berendezett rendelõt 
kell az önkormányzatnak nagy összegért kialakítania, azzal is szembe kell nézni majd, hogy az eljárás nem 
lesz etikus azokkal a fogorvosokkal szemben, akik jelenleg ellátják a saját körzetüket, mivel õk saját maguk 
rendezték be a rendelõjüket.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Remélik, hogy sikerül találni valakit a körzetre, a két fogszakorvos doktornõ 
is bízik ebben, és addig vállalják a helyettesítést. Az érintettek szerint a jövõ tavaszi választás után változás 
várható az állami finanszírozásban, esetleg egy egészségügyi reform is lehetséges a fogorvosi terület 
kapcsán. Vannak települések, akik évek óta hirdetik a megüresedett praxisokat. Szeretnének idõben hirdetést 
feladni, még a felmondási idõ alatt.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 

No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata Dr. 
Gábeli Ádám fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátási szerzõdése 
felmondásának tudomásulvételérõl és a II. sz. fogorvosi körzet praxisjogának elnyerésére szóló 
pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy tudomásul veszi Dr. Gábeli Ádám 
fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátási szerzõdése felmondását, és az 
elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az 
egészségügyi alapellátás körzeteirõl szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében 
megjelölt II. számú fogorvosi körzet praxisjogának ingyenes elnyerésére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Balassa Katalin és Dr. Kövesdi Katalin 
fogszakorvosokkal a tartós helyettesítésre szóló megbízási szerzõdést, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelõvel a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszírozási szerzõdést megkösse, 



továbbá az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál 
eljárjon.
 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésérõl szóló 

3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 110/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A 
rendelet elfogadása óta a Képviselõ-testület több olyan döntést hozott, amelyhez a fedezetet a kiemelt 
elõirányzatokon belüli átcsoportosítással biztosított, illetve érkeztek közben eredeti elõirányzaton felüli 
támogatások, és változások voltak a kormányzati funkciók és a fõkönyvi számok területén is. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi,- Városfejlesztési,- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
rendelet-tervezet elfogadását.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 11  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
15/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló
3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 

  Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
 A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl 

szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 119/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A rendelet 2017. április 1-jei 
hatályba lépése óta a közterület- felügyelõknek már megvan a jogosultsága arra, hogy az együttélési normák 
betartatás érdekében eljárjanak, esetenként bírságoljanak is. Ennek már látható pozitív eredményei vannak, 
például a szabálytalan parkolások esetében, hiszen kezdenek megszûnni a kaotikus parkolási helyzetek.
A rendelet hatálybalépése után, annak alkalmazása során merültek fel olyan élethelyzetek, amelyek 
indokolják a rendelet módosítását, mert még nincsen rájuk szabály. Ilyen például a közterületen zaklató, 
másokat zavaró módon való kéregetés; a közterület igénybevétele gépjármû iparszerû javítása céljából; a 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének elmulasztása; az ebek póráz nélküli és 
a támadó természetû ebek szájkosár nélküli közterületre vitele.
Az elõterjesztést a Pénzügyi,- Városfejlesztési,- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
rendelet-tervezet elfogadását, az Ügyrendi,- Oktatási,- és Kulturális Bizottság is tárgyalta, és támogatta az 



elõterjesztésben szerepelõ rendelet-tervezet elfogadását, kiegészítve az alábbiakkal:
1. § A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 
8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A temetõben tilos gépjármûvel közlekedni, kivéve a behajtási engedéllyel rendelkezõ:
- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító jármûvet, 
- a temetkezési tevékenységben részt vevõ jármûvet, 
- a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõ jármûveket,
- a mozgássérülteket, az idõseket és a betegeket szállító jármûvet.
Aki ezt a rendelkezést nem tartja be kétszázezer forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.”
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az alaprendeletben a temetõbe való behajtással kapcsolatos szabályozás nem 
szerepel, viszont a temetõrendeletben szinte szó szerint ez a szabályozás található. Ez alapján tehát már évek 
óta tilos a temetõbe engedély nélkül behajtani, csak eddig nem volt lehetõségük bírságolni. Kozek Gábor 
képviselõ úr javaslata a szabályozást, akinek feltûnt, hogy mára már nagyon zavaró a megnövekedett 
gépjármûforgalom a temetõben. A temetõgondnokok is évek óta jelzik, hogy tarthatatlan a helyzet. 2017. 
augusztus 1-ig kiosztanák a behajtási engedélyeket, ezután az engedély nélküli behajtókat elõbb 
figyelmeztetéssel, majd bírsággal próbálják rávenni a szabályozás betartására. Augusztus 1-jéig felhívják 
mindenki figyelmét az új szabályra.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy annak, akiknek a hozzátartozója idõs, beteg, vagy 
mozgássérült, egy kártyát adjanak ki, mellyel behajthatnak majd a temetõbe. A közterület-felügyelõk a 
temetõbe behajtókat rendszeresen ellenõrizni fogják. Reméli, hogy ezen szabályozás bevezetésével újra béke 
és rend lesz a temetõben. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet az elhangzott 
kiegészítéssel.
 
No.: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
16/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl 
szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú)

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 

Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat tulajdonában álló Pilisvörösvár 1255/3. hrsz. alatti, 217 m2

nagyságú ingatlan pert megelõzõ egyezség keretében történõ értékesítése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 117/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását.
A Pénzügyi Bizottság a következõ határozatot hozta, melyet ismertetett: a Bizottság javasolja, hogy 
kérjék fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselõ-testület üléséig folytassanak újfent tárgyalást az 
érintett ingatlantulajdonossal, hogy egy megfelelõ kétirányú szélességû út kialakítása érdekében kisebb 
nagyságú területet vásároljanak meg, illetve a közlekedési Hatósággal, hogy engedélyeznék-e a területen a
kétirányú gépjármûforgalmat.   
A Mûszaki osztályvezetõ asszony a mai napon felhívta a Közlekedési Hatóság illetékes képviselõjét a 



kétirányú gépjármûforgalommal kapcsolatosan, és azt a tájékoztatást kapta, hogy ezen a területen semmilyen 
út kialakítását nem engedélyeznék, számos okból kifolyólag. Pl. a terület meredeksége is befolyásolja az új 
út kialakítást, illetve az adott szakaszon a közelben két kihajtó is található: az Attila utca és Dózsa Gy. 
utcánál.
Ezek alapján az önkormányzatnak mindenképpen értékesíteni kellene a területet. Az érintett 
ingatlantulajdonos szeretné jogilag rendezni a kialakult helyzetet, mivel értékesíteni kívánja az ingatlant. 
Nagy valószínûséggel egy elbirtoklási per esetében az ingatlantulajdonos sikerrel járna.   
 
Preszl Gábor: A bizottsági ülésen dr. Lovász Ernõ külsõs bizottsági tag azzal érvelt, ha az önkormányzat a 
határozatba foglaltak alapján értékesíti a területet, úgy a jövõben már utat nem tud a területen biztosítani, 
mivel nem lesz meg a megfelelõ útszélesség. Kérdése, hogy a Közlekedési Hatóság milyen szempontokkal 
támasztotta alá azt az álláspontját, hogy nem engedélyezi a 10-es Fõútra való kihajtást?
 
Pándi Gábor alpolgármester: Az engedélyezõ hatóság teljes mértékben elzárkózott az ellen, hogy adott 
szakaszra újabb csomópont létesítését engedélyezze, mivel egymáshoz igen közel találhatóak azok az utcák, 
amelyekrõl ki lehet hajtani a 10-es fõútra.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy elsõ rendû fõúthoz 
belterületi szakaszon a csomópontok egymáshoz való távolsága minimum 150 m szükséges, sûrûben nem 
engednek új csomópontot kialakítani. Az út meredeksége is problémát jelent.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Az Attila utcai csatlakozás kb. 25 m-re van az érintett területtõl. Elmondta, 
hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát az elhangzottak alapján nincs lehetõség figyelembe venni. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti, 217 m2 nagyságú ingatlan pert megelõzõ egyezség keretében történõ 
értékesítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 217 m2 nagyságú ingatlant 2.700.000 forint vételárért értékesíti Wenczl Mártonnénak és 
Tagscherer Hajnalkának, a szomszédos 1263/1 hrsz. ingatlan tulajdonosainak.
 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) számú 
önkormányzati rendeletben foglalt pályáztatási eljárásra jelen esetben nem kerül sor, mivel az értékesítendõ 
önkormányzati telekre részben ráépült a szomszédos 1263/1. hrsz. alatti ingatlanon álló lakóépület, így jelen 
formájában nem írható ki az ingatlanra értékesítési pályázat.
A jelenlegi állapot jogi rendezése céljából a szomszédos 1263/1 hrsz. tulajdonosai értékbecslés szerinti áron 
vásárolják meg az önkormányzati területet.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására és a teljes adásvételi 
eljárás során az Önkormányzat képviseletére.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
A köztemetõben szétszórtan elhelyezkedõ lejárt sírok és urnafülkék újrahasznosításáról



(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 116/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását.
Az elõzõ képviselõ-testületi ülésen fogadták el a városi köztemetõ kertépítészeti terveit, amely iránymutatást 
ad a temetõ rendezésére. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a 
köztemetõben lejárt sírok újrahasznosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a temetõkrõl és a temetkezésrõl 
szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet szerint a városi köztemetõben elhelyezkedõ azon temetési helyeket, 
amelyek nem kerültek megváltásra, lezárja (21 db urnafülke, 13 db szimpla sírhely, 7 db dupla sírhely).
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a lezárást a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 145/1999. (X. 0
1.) 19. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a mellékelt hirdetményben a helyben szokásos módon, 
valamint három alkalommal, legalább egy országos- és egy területi napilapban tegye közzé.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a köztemetõ tájépítészeti koncepció tervében foglaltaknak 
megfelelõen készítesse elõ a közös sírhely kialakítását a temetõ észak-keleti sarkában, melybe a kiemelt 
urnák kerülnek. A közös sírhelybe bekerülõ urnákról külön nyilvántartás vezetése szükséges, melyet a 
Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya vezet.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a sírhelyek újra betemetésre való kijelölésérõl külön 
elõterjesztést készítsen.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésérõl szóló 3/2017. (II. 13.) 
sz. rendelet, 18. sz. melléklete (Önkormányzat dologi kiadása).
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

12. napirendi pont
Kisebb ingatlanrészek megvásárlása a Nagy-tó mellett tervezett sétány 

és futópálya kialakítása céljából
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 125/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Az önkormányzat elkészíttette az Öt tó (Slötyi) környékének távlati hasznosításáról szóló tájépítészeti 
koncepciótervét. A terv tartalmazza többek között a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kialakítását. A 
területen található egy rész, ahol az út elkeskenyedik, melyet szeretnének kiszélesíteni, hogy egy optimális 
nyomvonalon tudjon haladni a sétány. A sétány és futópálya kialakításához három ingatlanból szükséges 
néhány négyzetméternyi terület megvásárlása. Úgy tudja, hogy két ingatlantulajdonossal már egyeztetett a 
Hivatal, akik hozzájárulnak, és írásban jelezték, hogy hajlandóak eladni a szükséges területet. A harmadik 
ingatlantulajdonos is telefonon jelezte, hogy hajlandó a területet eladni, de írásban még nem járult hozzá a 
terület leadásához. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.



 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 100/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a 
Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása érdekében szükséges telekalakítási eljáráshoz és 
ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Öt tó (Slötyi) tájépítészeti 
koncepcióterve alapján a Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása miatt telekalakítási eljárást folytat 
le a Pilisvörösvár 1459, 1960 és 1961 hrsz. alatti ingatlanok tekintetében, s a telekalakítási eljárás 
lefolytatását követõen a sétány és futópálya kiépítéséhez szükséges ingatlanrészeket az értékbecslõ által 
megállapított 9.397 forint/m2 áron megvásárolja a Pilisvörösvár 1459, 1460 és 1461 hrsz. alatti 
ingatlanokból.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási és adásvételi eljárás során 
teljeskörûen képviselje az Önkormányzatot, valamint az ingatlantulajdonosokkal megkösse az ingatlan 
értékbecslõi áron kötendõ adásvételi szerzõdéseket.
 
A telekalakításhoz és adásvételhez szükséges cca. 1.800.000 forint a 2017. évi költségvetés 22. melléklet 16. 
során (az általános tartalékkeret) biztosítva van.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.     
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 
 
 
 
 
 
 

13. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 124/2017.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta, és támogatta a rendelet módosítását.
A rendelet elfogadása óta az önkormányzat értékesített ingatlanokat, ezeket a vagyonkataszter alapján a 
rendelet mellékletébõl törölni kell, illetve gyarapodott az önkormányzati vagyon pl. a közút céljára leadott 
területekkel, stb., ezeket rögzíteni kell.
Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról a vagyonkimutatás csatolva lett, de ettõl függetlenül a rendelet 
mellékletének aktualizálása is idõszerûvé vált. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
17/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló



17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
A „Járdák felújításara kivitelezõ kiválasztása” tárgyban indult közbeszerzés eredménye

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 126/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Közbeszerzési Elõkészítõ és 
Bíráló Bizottság az összességében legjobb ajánlatot adó Stone Dekor Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. A 
Bíráló Bizottság az ülését a mai nap 1530-kor tartotta, ezért a napirendet a Pénzügyi Bizottság még nem 
tárgyalta.  
Az önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le a járdák felújítása tekintetében. Az 
ajánlatok összesítése során 5 érvényes és 1 érvénytelen ajánlat érkezett. A közbeszerzés becsült értéke 
magasabb, mint a rendelkezésre álló keret, így a fedezet forrását 5 millió forinttal szükséges megemelni. A 
járdák mielõbbi felújítása elengedhetetlen a balesetveszély elkerülése végett. Szeretnék, ha a Vörösvári 
Napokra elkészülnének a beruházással, s így az idõ is fontos szerepet játszik, ezért is készítettek kiosztós 
elõterjesztést. A térkõburkolatot meg kell rendelni, amelynek a szállítási határideje 6 hét. 
Tájékoztatásképpen ismertette, hogy a nyertes cég a város mely pontján dolgozott már korábban.
 
Kiss István György: Kérdése: a cég mivel igazolja az 5 éves szakmai gyakorlatot?  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szakmai gyakorlatot a munkavállalók vagy a megbízási szerzõdéssel 
rendelkezõ alkalmazottakkal igazolják. Az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Törvény írja elõ. A 
pályázati kiírás során a következõk kérhetõk: referenciák, szakmai alkalmasság, mérleg, stb. 
 
Preszl Gábor: Amennyiben a pályázat során elõírják, hogy milyen szakemberre van szükség, akkor ezt a 
pályázó cég saját hatáskörben lenyilatkozza, illetve csatolja a szakmai végzettséget a pályázathoz, és 
mellékelve van egy szakmai önéletrajz is. Ezekben a dokumentumokban le van írva, hogy az illetõ mettõl 
meddig dolgozott a szakmában, és bizonyítani kell, hogy legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
A tulajdonos cég ezt cégszerûen aláírja, és mellékeli a pályázathoz.
 
Kiss István György: Elfogadja a választ, de a Hivatal a nyilatkozatot leellenõrzi?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A referenciamunkákat és a referenciaalanyokat igazolni kell, mely 
nyilatkozatokat a Hivatal leellenõriz. Példaként említette, hogy a Napos Oldal felújítási munkálati során is 
megvizsgálták, még az alvállalkozó szakembereit is.   
 
Kiss István György: Kérdése, hogy egy 3 éves cég igazolhat 5 éves szakmai gyakorlatot?
 
Preszl Gábor: A szakembernek nem kell, hogy a néhány éve mûködõ cégben dolgozzon, hanem a 
szakembernek kell igazolnia, hogy hány éve dolgozik a szakmájában. Továbbá más cégek segítségét is 
igénybe lehet venni, ez esetben az igénybe vevõ cégek dokumentumait is csatolni kell a pályázathoz. Ez a 
referenciamunkák során is járható út, akár egy 2 éves cég is igénybe tudja venni egy másik cég referenciái 
munkáit is. Erre a Közbeszerzési Törvény lehetõséget ad.    
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.



 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 101/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a „J
árdák felújítása kivitelezõjének kiválasztása” tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) 
bekezdés alapján kiírt meghívásos egyszerû közbeszerzési eljárás eredményérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

-       a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján 8 gazdasági szereplõnek egyidejûleg, közvetlenül 
írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével induló közbeszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek hirdeti ki,

-       a Nadi Építõ és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
Ajánlattevõ ajánlatát nem a jogszabályokban meghatározottak szerint nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,

-       a Stone Dekor Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Jó-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Gép-Liget Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       a Park- Tér Kft ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       az Ambíció Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
-       az 1. részre: a 10. sz. fõút páros oldala az összességében legjobb ajánlatot a Stone Dekor Kft. adta, 

nettó 9.950.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,   
-       a 2. részre: a Nyár utca és Szabadság – Kisfaludy sarok az összességében legjobb ajánlatot a Stone 

Dekor Kft. adta, nettó 9.990.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai 
gyakorlattal,

-        3. részre: a Zrínyi óvoda az összességében legjobb ajánlatot a Stone Dekor Kft. adta, nettó 550.000 
forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-       a meglévõ, az 59/2017. (III. 30.) Kt. számú határozatban biztosított 21.000.000 forint fedezet 
kiegészítéséhez szükséges a bruttó 5.022.300 forint különbözetet a 3/2017. (II. 13.) számú, a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló rendelet 22. melléklet 9. során 
lévõ fejlesztési tartalékból biztosítja

-       felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legjobb ajánlatot adó Stone Dekor Kft.-vel 
kösse meg a kiviteli szerzõdést.

 
Fedezet forrása: az összesen 26.022.300 forint fedezet a 2017. évi eredeti költségvetési rendelet két 
melléklete három sorából biztosított: a 23. melléklet 13. során, valamint 22. melléklet 9. során fejlesztési 
tartalék és 8. során pályázati önrészbõl.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

15. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 122/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 18



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 102/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.   
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 113/2017.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
  
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 103/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.              
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

17. napirendi pont
Felvilágosítás-kérés

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
A Képviselõ-testület részérõl kérdés/hozzászólás a napirendi pont tekintetében nem hangzott el. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és 
bezárta az ülést 1859-kor.             
 
 
 

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

 polgármester                                                                     jegyzõ
 
 



 


