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Jegyzõkönyv
 
 

Készült: 2012. október 5. napján 800 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, dr. Kutas Gyula, Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Kiss István György
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János – Elektronikus levelében reggel 730-kor (munkaidõ elõtt) jelezte, 
hogy az ülésen nem tud részt venni. A levelet Jegyzõ Asszony csak a képviselõ-testületi ülés után olvasta.  
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, dr. Péter 
Enikõ jogi referens, Sax László NNÖ elnök, Pilis Tv, Vörösvári Újság
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 10 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirend elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendet a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                            Elõadó:
 

1.)
               
p

A Pilisvörösvári Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos 
megállapodás-tervezet elfogadása, a polgármester 
felhatalmazása a megállapodás aláírására (Et.: 209/2012.)

Gromon István 
polgármester

 
 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvári Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás-tervezet elfogadása, a 

polgármester felhatalmazása a megállapodás aláírására 
(Et.: 209/2012.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Magyarországon a közigazgatási 
rendszer átalakítása folyamatban van. A hivatalos álláspontok szerint az államigazgatási hatósági 
hatásköröknek 43%-a a Járási Hivatalokhoz kerül át. Az Önkormányzatoktól a személyi állomány 43%-a, és 
a finanszírozás 43%-a is átkerül a járáshoz. Az Önkormányzat vagyonának egy része kikerül a 
rendelkezésük alól: határozatlan idõre ingyenes használatba a Járási Hivatalhoz kerülnek.
A megállapodás-tervezet szerint a Járási Hivatal kizárólagos használatába adnak a Városi Ügyfélszolgálat 
épületébõl irodahelyiségeket, aminek a felmerülõ költségeit a Járási Hivatal fogja finanszírozni. Az épületen 
belül vannak olyan helyiségek, amelyeket közösen használnak, és amelyek költségeit meg kell osztani pl. 
ügyfélváró, udvar, stb..
A díszterem és a hozzá kapcsolódó helyiség és raktárhelyiség pedig az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában marad. Szükség van a díszteremre, mivel az anyakönyvvezetõ feladata marad az 
Önkormányzatnál, és több egyéb rendezvényt is tartanak a teremben (közmeghallgatás, konferenciák).
A közös használatú helyiségek rezsiköltségét átalánydíjban fogja fizetni az Önkormányzat: negyedévenként 
50 e forintot fognak fizetni a helyiségekért. Jogszabályok egyértelmûen meghatározzák, hogy a költségeket 



meg kell osztani. 
Az okmányirodai feladatok teljes egészében a Járáshoz kerülnek. A mellékelt megállapodás-tervezet szerint 
a Béke u. 26. szám alatti Okmányiroda teljes épületét, valamint udvarának a parkoló felõli területét is átadják 
a Járási Hivatalnak, a füves udvar másik fele az önkormányzat kizárólagos használatában marad. A 
Gyámhivatal átköltözik az új Fõ utcai épületbe, így a Puskin u. 8. sz. alatt lévõ épületet az Önkormányzat 
más célra hasznosítani tudja.
A Kormányhivatal sürgette a megállapodás aláírását (a törvény szerint a járásoknak október 31-ig meg kell 
alakulniuk).
Úgy gondolja, hogy a megállapodás-tervezetben igyekeztek az önkormányzati érdekeket az adott törvényi 
keretek között maximálisan képviselni.
Az áthelyezésre kerülõ dolgozókat illetõen: volt, aki maga kérte áthelyezését a Járáshoz, a többség azonban 
inkább aggódik amiatt, hogy meddig lesz ott ténylegesen állása, mi lesz a feladata, megkapja-e a jelenlegi 
fizetését. Jelen állás szerint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ dolgozókat 110%, a középfokú 
végzettségûeket 100%-os bérbeállási szinttel veszi át a Járási Hivatal.
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetet mérlegelve a Járási Hivatal egy biztosabb állást jelent a dolgozók 
számára, mint az Önkormányzatok. A dolgozókkal egy háromoldalú megállapodást fognak kötni.
Az önkormányzati dolgozók feladatköre a jövõben módosulni fog, ami várhatóan azt jelenti, hogy a 
jelenleginél több feladatot kell elvégezniük, mert az átvett emberek száma, és az Önkormányzatnál maradó 
feladatok száma nincsen arányban egymással. Számításaik szerint a feladatok 80%-a az Önkormányzatnál 
marad, ezzel szemben a létszám 43%-al csökken.
Véleménye szerint a Járási Hivatal kialakítása elõny jelent a város számára, a lakosság az ügyeit helyben 
kulturált körülmények között intézheti.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy hogyan történik a szoftverek átadása, hiszen a licenc az 
Önkormányzat nevén van. Az EU-s pályázat keretében Városi Ügyfélszolgálat céljából létesült az épület, 
nem jelent-e problémát ez egy ellenõrzés során? Hogyan fog a tetõtérbe bejárni az Önkormányzat?
 
Gromon István polgármester: A tetõtérbe szabadon bemehet az Önkormányzat, csak a használat részletes 
menetrendjét külön le kell szabályozni. Ha a Járási Hivatal szeretné beépíteni a tetõteret, akkor tulajdonosi 
hozzájárulást kell kérnie az Önkormányzattól. A tulajdonosi hozzájárulás megadásánál rögzítve van, hogy 
bármilyen fejlesztés automatikusan az Önkormányzat tulajdonába kerül. A pályázati ellenõrzések során sem 
jelent akadályt az, hogy Járási Hivatal mûködik az épületben, mert az épületnek csak a neve, és nem a 
funkciója változik. Az igaz viszont, hogy az épületet 4 éven keresztül nem lehet átalakítani, csak fejleszteni.
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ: A szoftverekkel kapcsolatban elmondta, hogy négy szoftverrõl van 
szó. Egy szoftvert a Gyámhivatal használ, és teljes egészében fogja a továbbiakban is használni. Az iktató 
szoftvert és a jegyzõi gyám szoftverét nem biztos, hogy igényli a járás. A szociális feladatok ellátásához 
használt szoftvert az Önkormányzat és a járás egyaránt fogja használni. Törvény szerint minden szerzõdést 
meg kell hosszabbítani 2013. március 31-ig, úgy, hogy január 1-jétõl a járás fizeti a szerzõdéseket. Erre azért 
van szükség, mert a járásnak kell egy kis idõ arra, hogy meg tudják kötni ezeket a szerzõdéseket.
 
Fresz Péter: Elmondta, hogy a Járási Hivatal mûködésének megkezdésével a környezõ településekrõl nagy 
valószínûséggel gépkocsival fognak érkezni az emberek, és emiatt parkolási problémák is adódhatnak. 
Kérdése, hogy megoldható-e a Puskin u. 8. sz. ingatlan udvarán a parkolás?
 
Gromon István polgármester: A Puskin u. 8. sz. alatti ingatlanon kialakított parkoló jelenleg is 
közparkolóként funkcionál. A Fõ úton már kihelyezték a jelzõtáblákat. Kezdetben felmerülhet az a 
probléma, hogy megtalálják-e ezt a parkolási lehetõséget, de úgy gondolja, hogy a parkoló híre el fog 
terjedni, s a Fõ utcán a kitáblázás már most is megfelelõ.   
 
Pándi Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy a Járási Hivatal vezetõjének és helyettesének a bérét az 
Önkormányzatnak, mint járási székhelynek kell fizetnie.
 
Gromon István polgármester: A helyzet azóta változott, több település is átad üres státuszokat, ami azt 



jelenti, hogy biztosítva van a fedezet a bérükre. Errõl azonban még írásbeli tájékoztatást nem kaptak.
Elmondta, hogy amennyiben a Képviselõ-testület elfogadja a határozati javaslatot, akkor azt követõen, 11 
órakor a Városi Ügyfélszolgálat épületében ünnepélyes keretek közt aláírják a megállapodást. Jelen lesz a 
Kormányhivatal részérõl a kormánymegbízott és még néhány személy, valamint a solymári polgármester, 
aki szintén aláír egy megállapodást, a Solymáron létesülõ Járási Hivatali kirendeltségrõl. Ezt követõen 
sajtótájékoztatót, majd fogadást tartanak. 
 
Müller Márton: A solymári kirendeltséghez tartozó dolgozók beletartoznak a Járási Hivatal létszámába?
 
Gromon István polgármester: Nem. A solymári Önkormányzat finanszírozza a dolgozók státuszával és 
minden egyéb, a kirendeltséggel együtt járó költségeket.
 
Müller Márton: Ha sok feladat marad az Önkormányzatnál, akkor mi a célja a Járási Hivatalnak?
 
Gromon István polgármester: Hivatalosan az államigazgatási és az önkormányzati feladatok 
szétválasztása. Ugyanakkor véleménye szerint, egy jelentõs forráselvonás is történik az Önkormányzatoktól. 
A fõ céllal egyetért, de úgy gondolja, hogy a kormányablakot, a korszerû ügyfélszolgálati rendszert a 
jelenlegi keretek között is meg lehetett volna valósítani. 
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A cél az volt, hogy a hatósági ügyeket és az önkormányzati 
ügyeket különválasszák. Véleménye szerint az alapvetõ problémát az okozza, hogy eddig egy ember ellátott 
hatósági és önkormányzati feladatot is, és ha elviszik a hatósági ügyeket, a hozzá tartozó ügyintézõkkel, 
akkor az Önkormányzatnál a megmaradó dolgozókra hárul a többletfeladat.
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ: Feltételezik, hogy amint mûködésbe lép a Járási Hivatal, fokozatos 
hatáskörelvonás lesz. A járások kizárólag a hivataloktól vehetnek át dolgozókat, és a státuszok átadásánál 
szempont volt, hogy az embereknek ez egy nagy lehetõséget jelent.
 
Sax László NNÖ elnök: Kérdése, hogy van-e arra valamilyen garancia, hogy mennyi ideig foglalkoztatja az 
áthelyezett embereket a Járási Hivatal?
 
Gromon István polgármester: Ezt nem lehet tudni. Nem tudnak pontos információt adni arról sem, hogy 
áthelyezéssel vagy új munkaviszony-létesítéssel kerülnek át a köztisztviselõk. A késõbbiekben derül ki az is, 
hogy a 19,5 státuszból ténylegesen hány státuszt vesznek át.
 
Sax László NNÖ elnök: Ha késõbb mégis szüksége lenne az Önkormányzatnak státuszra, visszavehet-e 
embert?  
 
Gromon István polgármester: A Járási Biztos elmondása szerint majd rugalmasan, a valódi igényekhez 
igazítják a létszámot, ebbõl adódóan visszavehet az Önkormányzat embereket, de a jelenlegi költségvetési 
tervezet alapján ezt nem tartja valószínûnek. 
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ: Elmondta, hogy a Képviselõ-testület szabadon dönt a Hivatal 
mûködése számára szükséges létszámról, de a státuszokra a forrást biztosítani kell. Ha a Hivatalban van hely 
és feladat, akkor van lehetõség arra, hogy visszavegyenek dolgozót.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Elmondta, hogy az iskolák átszervezésénél nem veszi át az 
intézményekben dolgozó gondnokokat, portásokat, takarítónõket az állam.
 



Gromon István polgármester: Az állam csak a tanárok bérét és járulékait fogja fizetni és az összes egyéb 
dolgozó státuszának és a teljes rezsiköltségnek a finanszírozása az Önkormányzat feladata marad. Szándéka 
szerint munkajogilag a GESZ-hez tartoznak majd az emberek. Azonban kérdéses az, hogy a 
feladatfinanszírozáshoz rendelt összeg fogja-e fedezni annak a körülbelül 20 embernek a bérét. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 199/2012. (X. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás és mellékletei elfogadásáról, 
valamint a polgármesternek a megállapodás aláírására történõ felhatalmazásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Járási Hivatal 
létrehozásával kapcsolatban a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete alapján készült Megállapodás-tervezetet és annak mellékleteit a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a pilisvörösvári székhelyû járási 
hivatal kialakítása érdekében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott – jelen határozat 
mellékletét képezõ – megállapodás aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy minden körülményt megfontolva az 
Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében az idén nem javasolja a Bursa Hungarica pályázathoz való 
csatlakozást, mert ez nem kötelezõ feladat vállalását jelentené, miközben van olyan kötelezõ feladat is, 
amelyre nincs fedezet. Ha a Képviselõ-testület másként gondolja, a közmeghallgatáson még van lehetõség 
arra, hogy napirendre vegyék a témát. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 932-kor.    
 
 

K.m.f.
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné
                         polgármester                                                         aljegyzõ, mb. jegyzõ


