
Ikt. szám: 01-448-17/2007.  
 

 
Jegyzõkönyv 

 
 
 
Készült: 2007. július 19. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin 1902, Falics Jánosné, Horváth 
József, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor 1944, Pándi Gábor, 
Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: dr. Kutas Gyula, Müller János, Szakszon József
 
Távollétét nem jelezte: Paul László
 
Meghívottak: Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ 
(dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ helyett), Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Fogarasy Attila Vörösvári 
Újság felelõs szerkesztõ, Szlovencsák Péter a Mûvészetek Háza igazgatóhelyettes.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. 2007. augusztus 11-én elsõ alkalommal kerül megrendezésre a tutajhúzó verseny 
hagyományõrzés céljából. Szeretné, ha az Önkormányzat Képviselõ-testülete is alakítana egy csapatot, és 
részt vennének ezen a versenyen. A környéken elhelyezkedõ Önkormányzatoknak elküldte a nevezési lapot 
egy kísérõlevéllel, amelyben megkérte a polgármestereket, hogy nevezzenek erre a versenyre. A tutajt a 
Grandács Kft. készítette el. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról, hogy a keddi napon felkereste Heider László, aki közölte, hogy a 
bíróság az ítéletet a kért kiegészítésre vonatkozóan, kérését teljesítette. Az elsõfokú ítéletet a Bíróság 
kiegészítette azzal, hogy visszahelyezi munkakörébe Heider urat. Az írásos dokumentumot a Polgármesteri 
Hivatal még nem kapta meg.
Felhívta dr. Szotyory Judith ügyvéd Asszonyt, aki elmondta, hogy az ítéletet a mai napon kapta meg, és a 
holnapi nap folyamán továbbítja faxon a Hivatal részére a dokumentációt. 
dr. Szotyori Judithnak saját hatáskörében van fellebbezési lehetõsége. Természetesen a kiegészítést is 
megfellebbezi. Az ügy további menetérõl az ügyvédnõtõl egy írásos beszámolót kért. 
A következõ képviselõ-testületi ülés augusztus 9-én lesz megtartva, ezt követõen pedig szeptember 6-án 
kerül sor testületi ülésre. 
A Mûvészetek Háza igazgatói pályázata érvényesen, de eredménytelenül zárult. A törvény szerint 
gondoskodni kell a megbízott igazgató személyérõl. A jelenlegi igazgató mandátuma augusztus 15-ig tart. 
Kérése, hogy augusztus 15-ig szülessen döntés a megbízott igazgató megbízatásáról. Erre valószínûleg egy 
rendkívüli ülés keretében kerülhet sor.
Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását. 
 
 
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat 10 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:



 



1.)      Vezetõi megbízások számának meghatározása (Et.: 148/2007.) Gromon István
polgármester

 
2.)      Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra 

György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói térítési 
és tandíj fizetésérõl szóló 6/2003. (IV. 1.) rendeletének 
módosításáról (Et.: 98-2/2007.)
 

Gromon István polgármester

3.)      Mûvészetek Háza 2007. évi költségvetés elõirányzatának 
módosítása, valamint pénzeszköz átadás a Vörösvári Napok 
rendezvényére (Et.: 
149/2007.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Gromon István polgármester

4.)      Grádus Óvoda átszervezése (Et.: 155/2007.) Gromon István polgármester
 

5.)      Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása (Et.: 
156/2007.)
 

Gromon István polgármester

6.)      A Templom Téri Általános Iskola villanybojlerének, és a 
Szabadság utcai Óvoda hûtõszekrényének cseréje (Et.: 
162/2007.)
 

Gromon István polgármester

7.)      A Vörösvári Újság rovatszerkesztõinek pályázata (Et.: 
145/2007.)

Gromon István polgármester
 

8.)      Betegbeutalás rendjének módosításának kezdeményezésérõl 
(Et.: 137/2007.)
 

Gromon István polgármester

9.)      Orvosi eszközök használatba adásáról (Et.: 152/2007.) Gromon István polgármester
 

10.)
        
 

Szociális és gyermekjóléti feladatok minõségi javítására 
eszközök használatba adásáról (Et.: 153/2007.)
 

Gromon István polgármester

11.)
        
 

Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi 
szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 159/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

12.)
        
 

A társadalmi szervezetek 2007. évre megítélt támogatása 
kiutalásának átütemezésrõl (Et.: 151/2007.)
 

Gromon István polgármester

13.)
        
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2007. évi 
költségvetésrõl szóló 1/2007. (I. 31.) Kt. sz. rendelt módosítása 
(Et.: 144/2007.)
 

 dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

14.)
        
 

A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi belsõ 
ellenõrzés (a továbbiakban FEUVE) rendszerrõl szóló 
szabályzat elfogadása (Et.: 154/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

15.)
        
 

10/1995. (III. 27.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezése 
(Et.: 138/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

16.)
        
 

Pilisvörösvár, Nagy-tó csapadékvíz csatornával történõ 
megtáplálása (Et.: 139/2007.)
 

Szakszon József 
alpolgármester



17.)
        
 

A Rumpold-Bicske Kft.  kézi-gépi úttisztítási feladatok 
ellátásról szóló szolgáltatási szerzõdésének módosítása (Et.: 
142/2007.) 
 

Szakszon József 
alpolgármester

18.)
        
 

Szöllõsi Piroska szolgalmi jog alapítás iránti kérése, illetve 
vételi ajánlata (Et.: 140/2007.)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Szakszon József 
alpolgármester

19.)
        
 

A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. által létrehozott Forrás Alapítvány 
(Forrás Alapítvány a Fõvárosi Vízmûvek Budapesten Kívüli 
Szolgáltatási Területén Élõ Víz- és Csatornadíj hátralékosok 
Támogatásárért) Kuratórium tagjának megválasztása (Et.: 
141/2007.)
 

Szakszon József 
alpolgármester

20.)
        
 

Utcanév táblák kihelyezése (Et.: 157/2007.)
 

Gromon István polgármester
 

21.)
        
 

Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet 
módosítása (Et.: 160/2007.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
22.)

        
 

Ismételt megkeresés lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû 
fogadás hozzájárulása ügyében (Et.: 9-2/2007.)
 

Gromon István polgármester

23.)
        
 

Rákóczi utcai óvoda vizesblokk felújítása (Et.: 165/2007.) Szakszon József 
alpolgármester

 
24.)

        
P

Ponta Zoltán és neje vételi ajánlata (Et.: 167/2007.) Szakszon József 
alpolgármester

 
25.)

        
 

Utcai szemetes edények beszerzése (Et.: 166/2007.)  Szakszon József 
alpolgármester

 
26.)

        
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer projekt alternatívái, valamint Pilisborosjenõ és 
Dunabogdány települések Társulásához való csatlakozási 
szándékának támogatásáról (Et.: 169/2007.)
 

Szakszon József 
alpolgármester

27.)
        
 

Önkormányzati lakásokra vonatkozó helyi rendelet módosítása 
(Et.: 171/2007.)
 

Szakszon József 
alpolgármester

28.)
        
 

Külterületi kerékpárút nyomvonal változásának jóváhagyása 
(Et.: 131-2/2007.)
 

Gromon István polgármester

29.)
        
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(Et.: 158/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
30.)

        
 

Felvilágosítás kérés
 

 

 
 

1. napirendi pont
Vezetõi megbízások számának meghatározása (Et.: 148/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Megérkezett a minisztériumi 



állásfoglalás, és lehetõség van a gazdasági vezetõn kívül csak egy igazgatóhelyettes megbízására. Az NNÖ, 
ÜB, OKSB és a PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 127/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra  György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény vezetõi megbízásairól
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben 2007. szeptember 1-jétõl 
egy gazdasági vezetõ és egy szakmai vezetõ (igazgató-helyettes) megbízását engedélyezi a magasabb 
vezetõn kívül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselõ-
testület elé.
 
Határidõ: 2007. szeptember 01.                                  Felelõs: Polgármester, Intézményvezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény tanulói térítési és tandíj fizetésérõl szóló 6/2003. (IV. 1.) rendeletének módosításáról (Et.: 
98-2/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az OKSB tárgyalta a rendelet-
tervezetet és elfogadásra javasolja. A Képviselõ-testület korábban úgy fogadta el a térítési tandíjrendeletet, 
hogy azokra a tanulókra is kirója a hangszerhasználati díjat, akik a zeneiskolai hangszereket tanórán 
használják.
Nem tartja szerencsésnek, hogy az a szülõ, aki vásárolt a gyermeke számára egy hangszert az plusz még 
hangszerhasználati díjat fizessen.
A rendelet-tervezet módosítást elfogadja, de javasolja azt, hogy a hangszerhasználati díjat csak azoknak 
kelljen fizetni, akik a zeneiskola hangszereit veszik igénybe. Továbbá javasolja, hogy a rendelet 1.§ (7) 
bekezdésének utolsó mondata kerüljön törlésre. Szavazásra tette fel a rendeletmódosítást azzal a 
kiegészítéssel, hogy a rendelet 1.§ (7) bekezdésének utolsó mondata kerüljön törlésre.
 
No: 3
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.
 
No: 4
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2007. (VII. 25.) rendelete

a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
tanulói térítési díj és tandíj fizetésérõl

 
A Képviselõ-testület a rendeletet 11 igen szavazattal megalkotta.

 



A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Mûvészetek Háza 2007. évi költségvetés elõirányzatának módosítása, valamint pénzeszköz átadás a 

Vörösvári Napok rendezvényére (Et.: 149/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Amikor elfogadták a Mûvészetek 
Háza költségvetését azzal számoltak, hogy a tavasz folyamán át lesz adva az épület, de ez sajnos még nem 
történt meg. Így az intézménynek nem lesz meg a megfelelõ összegû bevétele. Hoós Sándor beadta a 
költségvetés módosításra vonatkozó kérelmét, melynek elbírálását a féléves zárás után lesz célszerû 
megtárgyalni. A Vörösvári Napok finanszírozását viszont meg kell oldani.  A szponzorok támogatása mellett 
az Önkormányzatnak 545.000,- forintot kell biztosítani a programok megvalósításához. Az OKSB és a 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 128/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza 2007. év költségvetésének módosításáról és a Vörösvári Napok rendezvény 
támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza 2007. évi 
dologi kiadásainak elõirányzatát, s egyben az intézmény saját bevétele elõirányzatát is 3.000.000,- forinttal 
csökkenti.
A Képviselõ-testület a 2007. évi Vörösvári Napok rendezvénysorozatára 545.000,- forintot biztosít a  
Mûvészetek Háza részére, mûködési célú pénzeszközátadásként, utólagos elszámolással.
 
A pénzeszközátadás forrása a Polgármesteri Hivatal 2007. évi reprezentációs kerete.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét a határozat 
értelmében módosítsa, és a módosítást terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

4. napirendi pont
Grádus Óvoda átszervezése (Et.: 155/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
OKSB és a NNÖ tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 129/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Grádus Óvoda átszervezésérõl, tagintézménnyé történõ átalakításáról, megszüntetõ okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 



1990. évi LXV. törvényben és az államháztartás mûködésérõl szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben 
biztosított jogkörében eljárva, a beszerzett vélemények figyelembe vételével  úgy dönt, hogy a Grádus 
Óvoda által ellátott feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Grádus Óvodát, mint költségvetési szervet 
megszünteti 2007. augusztus 15-i hatállyal.
A Grádus Óvoda feladatait jogutódlással a Német Nemzetiségi Óvoda tagintézményeként látja el 2007. 
augusztus 16-tól.
A Képviselõ-testület a Grádus Óvoda Megszüntetõ okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges bejelentési kötelezettségének 8 napon belül tegyen 
eleget.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt az átszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
 
Határidõ: 2007. augusztus 15.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

5. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása (Et.: 156/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
OKSB és az NNÖ tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Horváth József: A Grádus óvoda beiratkozási papírjára rá kellene írni, hogy az intézményben 
vallásoktatásra lehetõség van. Volt már rá példa, hogy egy szülõ említette, hogy a gyermeke hittant tanul és 
nem is tudott róla.
 
Gromon István polgármester: A hit oktatása minden óvodában és iskolában jelen van. Azt a megtévesztést 
kell elkerülni, hogy a gyermek nem tudja, hogy hittanórán vesz részt. Amennyiben ilyen eset elõfordul, azt 
az intézményvezetõvel szükséges tisztázni.
 
Berchy József: Elképzelhetetlennek tartja, hogy az óvoda vezetõsége ne szóljon a szülõnek, hogy a gyermek 
hittan órán vesz részt.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 7 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 130/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. 
törvény LXXIX. évi 102. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. 
§-ában és az államháztartás mûködésérõl szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben biztosított jogkörében eljárva
a Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratát a következõképpen módosítja:

1.)   Felsorolások, kiemelt címek számozásra, jelölésre kerülnek.
2.)    Az Óvoda neve a következõre változik: Német Nemzetiségi Óvoda

     Nationalitätenkindergarten
1. Csoportjainak száma az alábbiak szerint módosul: Székhelyén lévõ csoportjainak száma: 4



2. Az Alapító okirat az alábbiakkal egészül ki:
A)    A telephelyen lévõ tagintézményei:

 
a)     Széchenyi Utcai Tagóvoda

                       2085 Pilisvörösvár, Széchenyi utca 5
                       Csoportjainak száma: 5

                                             Maximálisan felvehetõ gyermekek száma: 120
 

b)   Grádus Tagóvoda,
 2085 Pilisvörösvár, Hõsök tere 3.
 Csoportjainak száma: 3

                               Maximálisan felvehetõ gyermekek száma: 75
5.      Az Alapító okirat kiegészül az alábbiakkal: OM azonosítója: 032947,

      PIR törzsszáma: 564397000

6.      Mûködési területe az alábbiakkal egészül ki: és a 34/2005.(III.31) Kt. sz. határozata alapján.

7.      Intézmény típusa a következõre módosul: német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvû óvoda.

8.      Az intézmény tevékenysége az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

a)      TEÁOR száma:                                  80.1000 alapfokú oktatás

b)      Szakágazat száma, megnevezés:        80111-5 alapfokú oktatás

c)      Ellátandó alaptevékenység:               80111-5 óvodai nevelés

9.      Az Alaptevékenységek a következõkre módosulnak:

a.       80111-5 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés,
b.      75176-8 intézményi vagyonmûködtetés,
c.       80112-6 szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján – enyhe értelmi, testi és 

beszédfogyatékos- gyermekek integrált nevelése,
d.      55231-2 óvodai intézményi étkeztetés,
e.       Német nemzetiségi kisebbségi kétnyelvû nevelés,

f.        logopédiai foglalkozások biztosítása,

g.       gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete,
 
10. Alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységek az alábbiak szerint módosulnak:

a.       speciális magyar és német nyelvû tanfolyamok, továbbképzések szervezése, esetenként 
külföldi elõadók részvételével,

b.      bemutató foglalkozások szervezése,

c.       szülõk közösségének igénye alapján különbözõ foglalkozások szervezése,

d.      helyiségek bérbeadása a szabad kapacitás kihasználása érdekében,

e.       kulturális programok szervezése,
f.        a német nemzetiségi hagyományok, szokások továbbörökítése, a kisebbségi identitás 

megalapozása, fejlesztése,

g.       Grádus Egyesülettel közösen táncház, torna, német nyelvû játszóház szervezése a Grádus 
Óvodában.

11.  Feladatellátást szolgáló vagyon kiegészül: a Pilisvörösvár, Hõsök tere 3. szám alatti 782 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlannal.

 
Határidõ: 2007. augusztus 16.                                                             Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

6. napirendi pont
A Templom Téri Általános Iskola villanybojlerének, és a Szabadság utcai Óvoda hûtõszekrényének 

cseréje (Et.: 162/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az iskolában és az óvodákban a 
Sodexho Kft. biztosítja az étkeztetést. Néhány évvel ezelõtt mikor a Sodexho Kft.-vel aláírták a szerzõdést, 
akkor a konyhák felszerelése felújításra került.
A Sodexho-nak lehetõsége volt arra, hogy a bérleti díjba beszámítsa és fokozatosan leírhatja a beépítésre 
került konyhai eszközök értékét.  Errõl készült egy lista. Az Önkormányzat nem köteles biztosítani azt, 
hogyha a Sodexho felújít valamit, akkor az 50 %-át leírhassa. Elfogadásra javasolja a II. sz. határozati 
javaslatot. A PVKB tárgyalta és elfogadásra javasolta az I. sz. határozati javaslatot.
 
Zám Zoltán: Egyetért a II. határozati javaslat elfogadásával.
 
Pándi Gábor: A PVKB ülésén elkerülte a figyelmüket az, hogy az elõterjesztésben két határozati javaslat 
szerepel. Úgy gondolja, hogy ezért tévesen hoztak döntést.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 131/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Templom téri Általános Iskola konyhájának villanybojler cseréjéhez, a Szabadság úti Óvoda 
hûtõszekrény cseréjéhez való hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Sodexho Magyarországi Kft. 
részére a Templom Téri Általános Iskola konyhájában lévõ villanybojler cseréjéhez és a Szabadság utcai 
óvoda hûtõszekrényének cseréjéhez hozzájárul a Szolgáltatási szerzõdés 5.1. pontja alapján, de a cserével 
összefüggõ költségek fedezetéhez nem járul hozzá.
 
Határidõ: 2007. augusztus 15.                                                             Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Vörösvári Újság rovatszerkesztõinek pályázata (Et.: 145/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Különbözõ idõpontokban járt le a 
rovatszerkesztõk és felelõs szerkesztõ szerzõdése. A felelõs szerkesztõ szerzõdése egy évvel lett 
meghosszabbítva. Véleménye szerint a rovatszerkesztõk, és a felelõsszerkesztõ pályázatát egyszerre kellene 
kiírni. Az OKSB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Zám Zoltán: Az lenne a kérdése, hogy nem okozna-e problémát az újság mûködésének, ha személyváltás 
történne?
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy kicsi az esélye annak, hogy egyszerre kerülne sor a 
rovatszerkesztõk és a felelõs szerkesztõ megbízatásának megszüntetésére.  Ha mégis bekövetkezne az, hogy 



nem marad szerkesztõ, akkor valakit közülük egy szám erejéig meg lehetne bízni a cikkek megírásával.
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint augusztus 9-én ki kellene írni a pályázatot, hogy hosszabb idõ legyen a 
jelentkezésre. A pályázat elbírálása ne maradjon a decemberi ülésre, hanem már novemberben szülessen 
döntés, hogy egy esetleges váltás esetére az új szerkesztõnek legyen ideje felkészülni cikkekkel.
 
Zám Zoltán: Úgy látja, hogyha egy szerkesztõ kiesne a munkájából, azt nem olyan könnyû pótolni. 
Javasolja, hogy Fogarasy Attila kapjon tanácskozási jogot.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ tanácskozási jogának 
megadását.
 
No: 9
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 11 igen szavazattal megadta.
 
Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ: Köszöntötte a Képviselõ-testület tagjait. Elõfordult már olyan, hogy 
Képviselõ-testület kifutott az idõbõl és a pályázat elcsúszott. Minden további nélkül vállalta további egy 
hónapig a munkát. A sport témával foglalkozó rovatszerkesztõ néha mûvészeti cikkeket is ír. Tehát a 
szerkesztõk szokták egymást helyettesíteni. Szerkesztõségen belül rugalmasan kezelik az ügyeket. Bízik 
abban, hogy bárki is lesz a rovat- és felelõs szerkesztõ, zökkenõmentesen fog zajlani az átállás.
 
Gromon István polgármester: A közeljövõben elkészül majd az ezzel kapcsolatos elõterjesztés, ezek után 
tud a Képviselõ-testület errõl a kérdésrõl döntést hozni. Szükséges egyeztetni ez ügybõl kifolyólag. Az 
OKSB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 132/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjére és rovatszerkesztõire vonatkozó pályázati kiírás elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjére és valamennyi rovatszerkesztõjére (nemzetiségi kultúra, nemzetiségi 
nyelv, hagyományõrzés, helytörténet c. rovat; oktatás, kultúra, mûvészet c. rovat; sport, szabadidõ, 
egészséges életmód c. rovat; tördelõszerkesztõ) vonatkozó pályázati felhívásokat egyszerre fogadja el és 
jelenteti meg.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívásokat legkésõbb 2007. október 15-éig 
terjessze a Képviselõ-testület elé jóváhagyás céljából.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az idõközben megszûnõ rovatszerkesztõi 
megbízási szerzõdések miatt, a felelõs szerkesztõ javaslata alapján, eseti megbízási szerzõdések 
megkötésével gondoskodjon a rovatok megjelenésérõl.
 
A fedezet forrása a Vörösvári Újság szakfeladata.
 
Határidõ: 2007. október 15.                                                               Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Megérkezett Bruckner Katalin 1902-kor

8. napirendi pont
Betegbeutalás rendjének módosításának kezdeményezésérõl 

(Et.: 137/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Képviselõ-



testület korábban már tárgyalta a napirendi pontot. Az Önkormányzatnak lehetõsége volt, hogy nyilatkozzon 
a szakellátással kapcsolatban van-e módosító javaslat.  Kéréssel fordult Heidt Évához, a Szakorvosi 
Rendelõintézet vezetõjéhez, és a Szociális Bizottsághoz, hogy tegyenek javaslatot, vagy módosítási 
indítványukat jelezzék. Összesen három módosítási javaslat született. Egyeztetett a Pest Megyei 
Önkormányzat elnökével, aki a három módosításból kettõt támogat, ez szerepel az elõterjesztésben. 
Ismertette a javaslatokat.
Az elsõ határozati javaslatnál az indok az, hogy Kerepestarcsa nagyon messze van Pilisvörösvártól. A 
második határozati javaslatnál pedig a Budai Irgalmasrendi Kórháznak van a legkiemelkedõbb apparátusa és 
technikája a kardiológiai ellátásokra.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 133/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
betegbeutalás rendjének módosításának kezdeményezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján a beutalási rend módosítását a 
reumatológia tekintetében kezdeményezi.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetõ tárgyalásokat a 
Kerepestarcsa Flór Ferenc Kórház és az Országos Reuma és Fizikoterápiás Intézet fenntartójával folytassa le 
annak érdekében, hogy a reumatológiai ellátást az ORFI láthassa el Pilisvörösvár vonatkozásában.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 134/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
betegbeutalás rendjének módosításának kezdeményezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján a beutalási rend módosítását a 
kardiológia tekintetében kezdeményezi.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetõ tárgyalásokat a Szent János 
Kórház és a Budai Irgalmas Rend Kórház KHT fenntartójával folytassa le annak érdekében, hogy a 
kardiológia ellátást az BIK láthassa el Pilisvörösvár vonatkozásában.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Orvosi eszközök használatba adásáról (Et.: 152/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Pilisvörösvár Önkormányzat az 



Országos Mentõszolgálatnak átadja a pályázaton nyert orvosi eszközöket.
 
Horváth József: Elvitték korábban a laboratóriumot Budaörsre, azzal az indokkal, hogy a Pilisvörösváron 
nem volt nyereséges. A gép átkerült Budaörsre és ott nyereséges lett? A pilisvörösvári laborban a betegeket 
már 8 órakor nem fogadják. Szeretné megkérdezni, hogy nem lehetne-e ezt a gépet visszahozni 
Pilisvörösvárra?
 
Gromon István polgármester: Tárgyalást folytatott errõl a kérdésrõl Heidt Éva Intézményvetetõ 
Asszonnyal. A következõ ülésen Kutasi Jánosné szakszerûen válaszolni tud erre a kérdésre.
 
Falics Jánosné: Egy kormányrendelet alapján a labornak a mûködése nem felelt meg az elvárásoknak. 
Kicsik voltak a helységek és elavultak. Ez alapján az intézmény közbeszerzést szeretett volna kiírni, amelyet 
jelzett a Polgármesteri Hivatalnak. A Hivatal úgy döntött, hogy ezt a közbeszerzést nem teszi meg és átadta 
az engedélyt az Intézmény-vezetõjének. Így a vezetõnek szabad keze volt ebben az ügyben. Heidt Éva 
megkötötte a szerzõdéseket és a komplett szerzõdésekkel kész tények elé állította a Bizottságot és a 
Polgármesteri Hivatalt.
Ezért a Képviselõ-testület hozott egy olyan határozatot, hogy ezentúl az Intézményvezetõ minden esetben 
tájékoztatja a  Képviselõ-testület, és a testület hagyja jóvá a kérelmet. Szeretné még elmondani, hogy nagyon 
sok vita volt az Intézményvezetõvel.
Dr. Tomcsányi Katalintól kért szakvéleményt a gépek állapotáról és valóban elavultak voltak. Heidt Éva 
férje „javítgatta” a gépeket és vett hozzá alkatrészeket, de volt olyan gép, amit nem lehet tovább használni. 
A Bizottság nagyon sokat harcolt a probléma ellen, de nem lehetett mit tenni.
 
Bruckner Katalin: Önálló intézményrõl van szó. Pilisvörösváron szinte minden intézmény önálló 
mûködésû. Tulajdonjogilag az intézményé voltak a gépek. Ha egy személy önállóságot kap akkor õ maga 
hozza a döntéseket. Gondolkodott azon, hogy az összes intézménynél meg kellene szüntetni a gazdasági 
önállóságot.
 
Gromon István polgármester: Felhívja a Képviselõ-testület figyelmét, hogy Horváth József felvetése nem 
kapcsolódik a napirendi ponthoz. Az ÜB és a SZEB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata az 
Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi Régióval eszköz használatba adásáról kötendõ 
megállapodás-tervezet elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás tulajdonát képezõ – Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete részére használatra átadott – 
a Haszonkölcsön szerzõdés 2. számú mellékletét képezõ eszközöket - Pilisvörösvár és a körzetébe tartozó 
települések központi ügyeleti feladatai ellátása céljára az Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi 
Régiója részére üzemeltetésre átadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Szociális és gyermekjóléti feladatok minõségi javítására eszközök használatba



adásáról (Et.: 153/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az ÜB 
és a SZEB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 136/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Napos Oldal Szociális Központ részére eszköz használatba adásáról kötendõ megállapodás-tervezet 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás tulajdonát képezõ – Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete részére használatra átadott – 
a Haszonkölcsön szerzõdés 2. számú mellékletét képezõ eszközöket - Pilisvörösvár szociális és 
gyermekjóléti feladatainak ellátása céljára a Napos Oldal Szociális Központ részére üzemeltetésre átadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 

159/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
SZEB tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 137/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2006. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2006. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
A társadalmi szervezetek 2007. évre megítélt támogatása kiutalásának átütemezésrõl

(Et.: 151/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A napirendi pont már többször lett 
tárgyalva. Az OKSB és az ÜB tárgyalta, és a következõ módosítást javasolja: a támogatási szerzõdések 
módosítására abban az esetben kerüljön sor, ha a civil szervezetek vállalják azt, hogy a két hátralévõ részlet 
korábbi utalása miatt az Önkormányzatot terhelõ kamatköltségekkel, kamatveszteséggel (a folyószámlahitel 



kamat mértékének megfelelõ kamattal számolva) csökkentve kapják meg a támogatási összeget.
Abban az esetben ha mind a négy szervezet a maximális idõkülönbséggel hamarabb vagyis a negyedév 
elején kapja meg a támogatás, a kamat összege 77.456,- Ft-ot tesz ki.
A PVKB tárgyalta és a támogatta a rendelet-tervezetet, de nem jelölte meg a határidõket.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A jelenlegi folyószámlahitel kamatával lett 
kiszámolva ez az összeg, a  jelenlegi csökkentettel 8,5%-al. 
 
Falics Jánosné: Már korábban is jelezte, hogy azért okoz problémát az egyesületeknek, akik négy részletben 
kapják a pénzt, mert a Vörösvári Napok augusztusban vannak megtartva, a támogatást pedig szeptemberben 
kapják meg. Az utolsó negyedév az decemberre esik. December 15-ig el kell számolni az intézményeknek a 
keretösszeggel. December 15-én nem képezhetnek pénzmaradványt, mert vissza kell fizetni. Két dolog 
lehetséges, az egyik vagy késõn kapják meg és ki kell mutatni pénzmaradványban és visszafizetik az 
összeget, vagy nem kapják meg, mert december 15-én el kell számolni az összeggel.
 
Pándi Gábor: Úgy tudja, hogy a probléma megoldódott a Polgárõrségnél, mert megkapták a pénzt. Az 
érintettek a sportegyesületek és a tûzoltóság. Egy egyesület nem csak az Önkormányzattól kap támogatást. 
Azt a pénz, amit egy egyesület kap decemberben, azt át kell vinni jövõ év elejére. Elszámolni el tud a 
pénzzel. Leginkább ez a kérdés a tûzoltóságot érinti. Erre a problémára hozta az OKSB az ismertetett 
határozatot.
 
Kõrösy János: Egyetért Pándi Gáborral. A szemléletmóddal van probléma és azzal, hogy az Önkormányzat 
rossz anyagi helyzetben van. 
 
Falics Jánosné: Annak idején Önkormányzati felkérésre alakult a Polgárõrség, a Rendõrségnek kiegészítõ 
feladatot látott el. A Polgárõrség csak az Önkormányzattól kap támogatást. 
 
Kõrösy János: A Polgárõrség elszámolását nem tartja megfelelõnek. Egy egyesületnek maximálisan 
precízen kell elszámolnia az elköltött pénzzel. Úgy gondolja, hogy az eredeti kiutalás dátumánál kellene 
maradni.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy az év elején lehetõség volt megfontolni, hogy melyik 
szervezet mennyi pénzt kap. Az elõterjesztésben szereplõ módosítást támogatná, az idõpontok tekintetében 
annyi módosítást tenne, hogy a harmadik részlet július 31-ig, a negyedik részletet pedig október 10-ig 
kerülnének átutalásra.
 
Zám Zoltán: Egyetért Polgármester úrral. Véleménye szerint az elszámolások idõpontjait be kell tartania 
minden egyesületnek. Azt kérné azoktól a szervezetektõl, akik pénzügyi gondokkal küzdenek, hogy 
egyénileg terjesszenek egy módosított határidõt a Képviselõ-testület elé. Véleménye szerint az 
Önkormányzatnak rossz anyagi helyzete miatt nem kellene belemennie ilyen fajta módosításokba.
 
Horváth József: Egyetért a Polgármester úrral abban, hogy ez a kérés teljesíthetõ a szervezetek felé. A 
Polgárõrség alakulásakor úgy mûködött, hogy a benzinpénzt kaptak a vállalkozóktól.
 
Kimmelné Sziva Mária: Ezt az évet kellene valamilyen formában lezárni, és a támogatások jövõ évtõl 
úgyis változáson fognak keresztülmenni. A tûzoltóság és sportegyesület is elfogadta az eredeti határozati 
javaslatot.
 
Gromon István polgármester: Pándi Gáborral közösen elkészítették a civil szervezetek támogatásának 
koncepcióját a jövõ évre. Jelenleg Jegyzõ Asszonynál van, aki jogilag áttekinti a tervezetet. Miután 
elkészült, a Képviselõ-testület elé terjeszti a napirendet.
 
Berchy József: Véleménye szerint meg kell adni a kért támogatást a szervezeteknek.



 
Megérkezett Molnár Sándor 1944-kor
 
Gromon István polgármester: Kérdése az OKSB elnökétõl, hogy az idõpont-módosítást elfogadja-e a 
Bizottság?
 
Pándi Gábor: Az egyesületek szempontjából az lenne a megfelelõbb, ha nem lenne módosítás. Az lenne a 
javaslata, ha bármelyik egyesület pénzhiányában van, és elõbb szeretné megkapni a támogatás összegét, 
akkor a Hivatal adja oda elõbb a pénzt.
 
Horváth József: Kérdése Pándi Gáborhoz, hogy nagyobb összeget kapott a sportegyesület az idei évben, 
mint az elmúlt idõkben? De amikor kevesebb összeget kapott, akkor is meg tudta-e oldani a pénzhiányt?
 
Pándi Gábor:  Elmondta, hogy a nõi kézilabda csapatot akkor veszi át, ha ugyanannyi támogatást kap mint 
a férfi csapat. A Képviselõ-testület ezt megszavazta, ezzel együtt a feladat is megduplázódott.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy az idõpont-módosítás és a kamatkülönbözet ne legyen 
levonva az egyesületektõl. Szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az idõpontok pontosításával miszerint a 
harmadik részletet július 31-ig, a negyedik részletet pedig október 10-ig kapják meg a civil szervezetek.
 
No: 16
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
19/2007. (VII. 25.) rendelete

 a 2007. évi költségvetésérõl szóló
1/2007. (I. 31.) rendeletének módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 10 igen és 3 nem szavazatával 

megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetésrõl szóló 1/2007. (I. 31.) rendelet 

módosítása (Et.: 144/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Bruckner Katalin: Nemmel fog szavazni, mert úgy érzi, hogy a Szabadidõ-központtól lesz elvéve a pénz.
 
Gromon István polgármester: Ha más keretet meg tud nevezni Bruckner Katalin, akkor tegye meg. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet módosításának elfogadását.
 
No: 17
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2007. (VII. 25.) rendelete

 a 2007. évi költségvetésérõl szóló
1/2007. (I. 31.) rendeletének módosításáról



 
A Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 

szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

14. napirendi pont
A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi belsõ ellenõrzés (a továbbiakban FEUVE) 

rendszerrõl szóló szabályzat elfogadása (Et.: 154/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A ÜB 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 138/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi belsõ ellenõrzés  rendszerének szabályozásáról 
(FEUVE)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartás mûködési 
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. § (5) bekezdése alapján elfogadja 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának folyamatban épített, elõzetes és utólagos vezetõi belsõ ellenõrzési 
rendszerérõl szóló szabályzatát (FEUVE), amely a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának (74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal elfogadva) mellékletét képezi.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
10/1995. (III. 27.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezése

(Et.: 138/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A ÜB tárgyalta  és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását.
 
Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ: A szociális törvény, amely annak idején felhatalmazta a 
Képviselõ-testületet a rendelet megalkotására, évekkel ezelõtt módosult. Hatályban maradt a rendelet, de 
nem került alkalmazásra ezért hatályon kívül kell helyezni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet hatályon kívül 
helyezését.
 
No: 19



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének

20/2007. (VII. 25.) rendelete
a közösségi munkavégzés szabályairól szóló

10/1995. (III. 27.) Kt. sz. rendeletének
hatályon kívül helyezésérõl

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hatályon 

kívül helyezte.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Pilisvörösvár, Nagy-tó csapadékvíz csatornával történõ megtáplálása

(Et.: 139/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 139/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Nagy-tó csapadékcsatornáról történõ megtáplálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Horgász Egyesület kérelmére úgy dönt, hogy a 
Nagy-tó 4594 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, közterületen keresztül a Harcsa utca felõl 
csapadékcsatornáról történõ megtáplálásához tulajdonosi hozzájárulását adja. Az egyéb engedélyezi eljárás 
lefolytatása a Pilisvörösvári Horgász Egyesület feladata. A beruházás következtében a patak vízhozamából 
és a vízminõségébõl eredõ esetleges kárért az Önkormányzat felelõsséget nem vállal. Az élet- és 
balesetvédelem érdekében, mind a ki- és betorkollást teljes körûen védjék le.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jelen határozat elfogadásával visszavonja a 
213/2006. (X. 31.) Kt. számú határozatát.    
 
Határidõ: 2007. október 31.                                                                                    Felelõs: Polgármester

    (az engedélyes terv megvalósulásának véghatárideje)
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Pándi Gábor: Jelen volt a PVKB ülésén Havas Ferenc Úr a horgász egyesület elnöke. 2007. október 31. az 
engedélyezési terv megvalósulásának véghatárideje.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a határozat határidejének kiegészítését, miszerint az 
engedélyezési terv megvalósulásának véghatárideje 2007. október 31.
 
No: 21
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 



 
 

17. napirendi pont
A Rumpold-Bicske Kft.  kézi-gépi úttisztítási feladatok ellátásról szóló szolgáltatási szerzõdésének 

módosítása (Et.: 142/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A szerzõdés megkötése óta 
rengeteg új útburkolat készült el, és ezeket a szerzõdésben figyelembe kellene venni. A PVKB tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Pándi Gábor: A Rumpold Bicske Kft. eredetileg a szemét elszállítással került be a városba. A 
városgondnokság megszüntetésével több feladatot is átvett a cég. Az a tapasztalata, hogy a cég a 
szemétszállítást megfelelõen látja el, a többi feladatot pedig nem. Véleménye szerint a Rumpold-Bicske Kft-
t csak a szemétszállítással kellene megbízni, minden más feladatra pedig helyi vállalkozókat kellene felkérni.
 
Bruckner Katalin: Amennyiben a közbeszerzési eljárás elindul, meg kellene kérdezni egy német települést 
mondjuk Gröbenzellt, hogy náluk milyen mûszaki feltételei vannak az úttakarításnak. A Rumpold-Bicske 
Kft. nem megfelelõen látja el az úttakarítás feladatát. Naponta legalább egyszer takarítani kellene az utakat, 
hogy késõbb heti egyszeri takarítás elegendõ legyen. Ellenõrizhetetlen, hogy milyen idõközönként takarítják 
az utakat. Olyan mûszaki kiírásnak kell lennie, ami ellenõrizhetõ.
 
Gromon István polgármester: A szerzõdés 2003-ban lett megkötve 10 évre. Milyen elõnyei és hátrányai 
vannak egy új közbeszerzés kiírásának vagy szerzõdésbontásnak?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Azért kell közbeszereztetni, mert az 50%-át a jelenlegi szerzõdés 
az úthossznak meghaladja a növekmény. Tehát mindenképpen meg kell pályáztatni. Csak abban az esetben 
lehet felmondani a szerzõdést, ha a Rumpold-Bicske Kft. hosszabb ideig  nem megfelelõen végzi a munkát.
 
Zám Zoltán: Szeretné elmondani, hogy ligeten egyszer sem jelent meg úttakarítás céljából a Rumpold-
Bicske Kft. egyetlen dolgozója sem.  Azon az állásponton van, hogy soha nem teljesítette a cég a dolgát. Az 
Önkormányzat el nem végzett munkára fizet. Javasolja a szerzõdés teljes körû felülvizsgálatát. Kérdése a 
mûszaki osztálytól, hogy lett-e már ellenõrizve ezen munka elvégzése? Van-e lehetõség egy megfelelõen 
elkészített szerzõdés bontásra?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Igen van, a sofõrnek naplót kell vezetni, és ezt Kovács Zsolt 
közterület felügyelõ ellenõrzi, a munkavégzését és a tisztítást.
 
Gromon István polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy a határozat arról szól, hogy az új utcákra 
közbeszerzés lesz kiírva. Remény van arra, hogy azt esetleg más vállalkozó nyeri meg és jobban fogja 
végezni a munkát. Szerzõdésbontást csak akkor lehet kezdeményezni, ha erõs bizonyítékokkal rendelkezik 
az Önkormányzat az el nem végzett munkáról.
 
Kimmelné Sziva Mária: Jelezte már azt a problémát, hogy az úttisztító gép felemelt kefével és gyors 
sebességgel járja az utakat. 
 
Falics Jánosné: Az elõzõ Képviselõ-testület meg lett kérve, hogy ellenõrizze a körzetében a takarítást. A 
cégnek a képviselõje be lett hívva egy ülésre és a Képviselõ-testület elmondta, hogy mik a hiányosságok. Ez 
fel is lett írva a cég részérõl és el lett mondva, hogy a Rumpold-Bicske Kft-nek van egy pilisvörösvári 
képviselõje, neki kell bejelenteni a problémákat. Személy szerint többször tett bejelentés ennek a 
képviselõnek, és mindig meg lett oldva a probléma. Azt javasolja, hogy a pilisvörösvári képviselõt kell 
felhívni és bejelenteni a problémát. A telefonszám a mûszaki osztályon megtalálható.
 
Bruckner Katalin: Véleménye szerint a Képviselõ-testület eltért a napirendi pont témájától.



 
Gromon István polgármester: Kéri a képviselõket, hogy a napirendi pont témájához szóljanak hozzá.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A 2003-as Rumpold-Bicske Kft. szerzõdésében nem szerepelnek  
a ligeti utcák, mert akkor még nem voltak leaszfaltozva. A takarítás csak a burkolt utcákra vonatkozik. 
 
Pándi Gábor: Az a véleménye, hogy nem lenne szükséges a Rumpold-Bicske Kft. takarítása a  városban, 
addig ameddig nem készülnek mindenhol el a járdák.
 
Bruckner Katalin: Mindenféleképpen szükséges a takarítás a városban levegõtisztasági szempontból. A 10-
es utat is takaríttatni kellene.
 
Gromon István polgármester: Azt nem lehet megtenni, hogy  város egyik részét takaríttatja az 
Önkormányzat, a másik felét pedig nem. Azért is kell takaríttatni az utcákat, mert törvény írja elõ. Ha a 
Képviselõ-testület kéri, akkor ír egy levelet a Rumpold-Bicske Kft-nek a felmerült problémákkal 
kapcsolatban. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 140/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
kézi-gépi úttisztítási feladatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról útnövekmény miatt
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az útburkolások miatt történõ 
útnövekmény miatt a kézi-gépi úttisztítási feladatok ellátására közbeszerzési eljárást indít a Rumpold-Bicske 
Kft-vel kézi- gépi úttisztítási feladatokra létrejött szolgáltatási szerzõdés tárgyán túli, pilisvörösvári, 
belterületi, szilárdburkolatú, szerzõdéssel le nem fedett utcákra vonatkozóan. A szerzõdés határozatlan idejû 
legyen, hat hónapos felmondással.
 
A Képviselõ-testület felkéri az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a fentieknek megfelelõen az ajánlati 
felhívást és dokumentációt elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 

18. napirendi pont
Szöllõsi Piroska szolgalmi jog alapítás iránti kérése, illetve vételi ajánlata

(Et.: 140/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Azt 
eredeti határozati javaslat utolsó mondat, második fele kerüljön törlésre ez lenne a módosítási javaslata. 
Szavazásra tette fel a módosítási javaslat elfogadását.
 
No: 23 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.



 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot az elõbb elfogadott 
módosítással együtt. 
 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 141/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 7114 hrsz-ú ingatlanon alapítandó szolgalmi jogról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Szöllõsi Piroska a Pilisvörösvár 
7114 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog alapítására irányuló kérelméhez, a szolgalmi jog 
alapításához és az ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlatát nem fogadja el a következõ indokolással:
Pilisvörösvár Város 2004. 12. 02-én jóváhagyott Településszerkezeti Terve a vizsgált területet GSZK1/2 jelû 
övezetbe sorolja. A területre elõírt beépítési mutatók a már meglévõ adottságok csökkentésével 
megnehezítenék az ingatlan hasznosítását.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. által létrehozott Forrás Alapítvány (Forrás Alapítvány a Fõvárosi 
Vízmûvek Budapesten Kívüli Szolgáltatási Területén Élõ Víz- és Csatornadíj hátralékosok 

Támogatásárért) Kuratórium tagjának megválasztása (Et.: 141/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Érkezett egy levél, hogy 
delegáljanak egy képviselõt kuratóriumi tagnak. Arra gondolt, hogy egy olyan képviselõt kérne fel erre a 
feladatra, aki a SZEB tagja, és egyben a képviselõi posztot is betölti. Végül Szöllõsi János elvállalta ezt a 
feladatot. Az ÜB és a SZEB tárgyalta és elfogadásra javasolja Szöllõsi János személyét.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 142/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Forrás Alapítvány Kuratóriumába való jelölésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 19. § (2) d) pontja alapján megbízza Szöllõsi János önkormányzati képviselõt, hogy 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületét a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. által alapított Forrás 
Alapítvány Kuratóriumában rendszeresen képviselje. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Szöllõsi János: Megköszönte a bizalmat a Képviselõ-testületnek és igyekszik a legjobban rászorulóknak 
segítséget nyújtani. 



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

20. napirendi pont
Utcanév táblák kihelyezése (Et.: 157/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB a zománctáblákat 
javasol kihelyezésre, a tartósságra és az esztétikára való tekintettel. Egyetért a PVKB véleményével, de a 
zománcozott tábla több mint a duplájába kerülne. A legtartósabb és legszebb a zománcozott tábla. Utcánként 
két tábla kerülne kihelyezésre, az utca elején és végén.
 
Pándi Gábor: Szeretné kérni, hogy Polgármester úr ismertesse a német utcanév-táblákról a véleményét. A 
PVKB ülésén a zománcozott táblák mellett döntöttek, mivel ez hosszabb élettartalmú, mint a többi.
 
Gromon István polgármester: Azzal is számolni kell, hogy a táblák felszerelési díja még egyszer annyi 
kiadás, mint a táblák ára.
 
Kõrösy János: A PVKB ülésén látta a Bizottság, hogy még egyszer annyi a felszerelés díja. Az a 
véleménye, hogy minõségi táblákat kell kihelyezni Pilisvörösváron. Gyakorlatban látta már, hogy az olcsóbb 
táblákról pereg le a festék.
 
Berchy József: Véleménye szerint a drágább megoldás az olcsóbb hosszú távon.
 
Gromon István polgármester: Német utcanévtáblát szeretne kihelyezni azokban az utcákban, amelynek 
eredetileg volt sváb neve. Tudomása szerint az a cég, amelyik a zománcozott táblát készíti, csak az adott 
méretben vállalja el a munkálatokat.
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint még mielõtt meg lesznek rendelve a táblák, meg kellene vizsgálni, 
hogy fel lehet-e szerelni azokat.
 
Zám Zoltán: Nem olyan nagy probléma, hogy egy méretben készülnek a zománcozott táblák.
 
Horváth József: Az utca német neve külön táblára kerüljön, mert úgy sokkal jobban mutatna. 
 
Gromon István polgármester: Jó ötletnek tartja a külön német névtáblát. A táblákat fehérben képzelné el 
Pilisvörösváron.
 
Kõrösy János: A táblaméret mindig azonos legyen, ebben az esetben elfér rajta egy rövid elnevezés is és 
egy hosszú utcanév szintén. A nagy táblát könnyebb észrevenni és esztétikusabb. Egyetért Horváth Józseffel 
abban, hogy a német utca neveknek kerüljenek külön névtáblára.
 
Berchy József: Az a véleménye, hogy egy táblát ne kelljen sûrûn cserélni. Messzebbrõl nem olyan nagy a 
tábla.
 
Molnár Sándor: Kérdése, hogy az utcák neve letisztázódott már? Az utcanevek megváltoztatása rengeteg 
problémát vonz magával.
 
Gromon István polgármester: Tudomása szerint a rendszerváltás óta nem volt nagyobb mértékû utcanév 
változtatás.
 
Zám Zoltán: Attól tart, ha a tábláknak már nagy része fel van helyezve, akkor az embereknek eszébe fog 
jutni még egy régi utca-svábnév. Mindenképpen a külön táblát javasolja a német utcaneveknek.



 
Gromon István polgármester: Azt javasolja, hogy a német táblákról most ne szülessen határozat.
 
Pándi Gábor: A PVKB ülésén jelen volt Alpolgármester úr, aki azt mondta, hogy a felszerelés hivatali 
keretbõl lesz megoldva.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az hangzott el, hogy ahol a ház falára kerül a tábla, ott a lakóval 
egyeztetve lesz, hogy felszereli-e a táblát. Amennyiben nem, akkor a maradék tábla felszerelésérõl kell 
gondoskodni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a 
következõ módosítással: „Bonyhádi Zománcáru Kft-tõl” rendeljék meg a táblákat és 2,7 millió forint 
keretösszegig.
 
No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 143/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
forgalomtechnikai terv kivitelezésérõl szóló szerzõdés megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Város területére 871 darab 
utcanévtáblát megrendel a „Bonyhádi Zománcáru Kft-tõl” 2,7 millió forint keretösszegig.
A kiadási fedezet a 2007. évi költségvetési rendelet 12. számú melléklet VII. fõcím, 17. alcím, 
Városüzemeltetési Szolgáltatás címén rendelkezésre álló 15 millió forintos keretbõl biztosítja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a táblákat megrendelje és azok kihelyezésérõl 
gondoskodjon.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A német névtáblának utána fog nézni és Képviselõ-testület elé lesz hozva ez 
a kérdés. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
21. napirendi pont

Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet módosítása (Et.: 160/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az ÜB 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Annyi lett módosítva, hogy nem a polgármester, 
hanem a jegyzõ hatásköre. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No: 27
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
21/2007 (VII. 25.) rendelete

az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület fenti rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával 
megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 



 
22. napirendi pont

Ismételt megkeresés lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás 
hozzájárulása ügyében (Et.: 9-2/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Nem támogatja a bukmékeri iroda 
létrejöttét Pilisvörösváron. A PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Bruckner Katalin: Nem tartja rossz megoldásnak az iroda mûködését.
 
Falics Jánosné: Véleménye szerint az utolsó mondat második felét ki kellene venni ami így hangzik: 
amelynek keretében az önkormányzatunk területén fogadóiroda kialakítására is lehetõség nyílna.
 
Zám Zoltán: Nem ért egyet a lóversenyfogadó iroda létrejöttével.
 
Bruckner Katalin: Ha fogadások történnének, akkor az fellendítené a lóverseny sportágat.
 
Pándi Gábor: Budapesten lehet fogadni, aki szeretne, az utazzon be a Fõvárosba.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta Falics Jánosnét arról, hogy megfelelõ az utolsó mondat 
második része. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot a következõ módosítással, hogy az „A” változat 
utolsó mondatata kerüljön törlésre.
 
No: 28
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ „A” határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 29
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 144/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó engedélyezésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 4/ 2007. (I. 25.) Kt. számú 
határozatát továbbra is fenntartja, miszerint nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a pénzügyminiszter úr 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, 
amelynek keretében Pilisvörösvár Város területén fogadóiroda kialakítására is lehetõség nyílna.
 
Határidõ: Képviselõ-testületi ülést követõen 8 napon belül                   Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

23. napirendi pont
Rákóczi utcai óvoda vizesblokk felújítása (Et.: 165/2007.) 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és javasolja, 
hogy a pályázatbontás alapján a legelõnyösebb pályázat kerüljön kiválasztásra. Kiosztós anyagban 
megtalálják a Képviselõk az új határozati javaslatot, melyben kiegészítésre került a kivitelezõ neve.



 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A módosított határozati javaslatban szerepel az összeg és a 
kivitelezõ. Az elõterjesztés szakmai véleményében pedig a beérkezett árajánlatok vannak felsorolva.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 30
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 145/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Rákóczi utcai óvoda vizesblokk felújításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi utcai óvoda 
vizesblokkjait a beérkezett ajánlatok közül legkedvezõbb ajánlatot adó Mülcoop Bt. kivitelezõvel 
6.802.944,-  forint összegért felújíttatja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a szerzõdést aláírja.
A Képviselõ-testület a fedezetet a 2007. évi költségvetési rendelet 14. sz. melléklet 76. sorszám VII. fõcím 
11 alcímen rendelkezésre álló 5 millió forint, valamint a 72. sorszám VII. fõcím 11. alcím Szabadidõ-
központ kialakítására rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

24. napirendi pont
Ponta Zoltán és neje vételi ajánlata (Et.: 167/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Támogatja, hogy ne kerüljön értékesítésre az ingatlan.  
 
Kõrösy János: Véleménye szerint ez a telek alkalmas lenne egy parkoló kialakítására. A Görgey utca és a 
Deák F. utca közötti átjáró, ami most le van zárva az autósok elõtt. Ezt a szakaszt egyirányúsítani kellene, 
azért mert ez egy viacolor-os út.
 
Falics Jánosné: Azért lett viacolorozva ez az út, mert mindig megállt a víz ezen a részen. A gyalogosok 
védelmében le lett zárva ez az út. A szóban forgó telek annyira keskeny, hogy nem lehetne kialakítani rajta 
parkolót.
 
Gromon István polgármester: A forgalom megnyitása ebben az utcában veszélyeztetné a gyalogosokat.
 
Kõrösy János: Nem ért egyet azzal, hogy ezen a részen nem tudnának autók parkolni.
 
Bruckner Katalin: Az egyetlen gyalogutat megnyitni autók számára nem szabadna. Nem tartja, jó 
megoldásnak a parkolót. Megfontolandónak tarja eladni ezt a telket.
 
Pándi Gábor: Eladásra javasolja a szóban forgó telket.
 
Kõrösy János: Az eladás ellen van a továbbiakban is. 
 
Falics Jánosné: Eladásra javasolja a telket, és akkor az Önkormányzatnak lenne bevétele. A tulajdonos évek 
óta karbantartja a telket. Még az is elkövetkezhet, hogy a karbantartó benyújtja az Önkormányzatnak a 
számlát.



 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az ingatlan eladásának kérdését.
 
 
 
No: 31
A Képviselõ-testület az értékesítést a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 6 igen és 7 nem szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 32
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 146/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 1728 hrsz-ú ingatlan eladásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 1728-hrsz-ú 
ingatlan eladásához nem járul hozzá Ponta Zoltán és Pontáné Mervó Enikõ szomszédok részére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vételi ajánlatot elutasítsa.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Horváth József távozott az ülésrõl 2140-kor 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

25. napirendi pont
Utcai szemetes edények beszerzése (Et.: 166/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Több árajánlatot kapott a szemetes 
edényekre vonatkozóan az Önkormányzat. Az elõterjesztésben szerepel néhány fotó a szemetes edényekrõl. 
Volt több ajánlat mûanyag szemetes gyûjtõre. Nem javasolja a mûanyagot esztétikai szempontból. Maradtak 
az acél, fémgyûjtõk, ezeknek viszont nagyon magas az összege. A 17-es számú hulladékgyûjtõnek kettõ 
tartóoszlopa van a földben, ezáltal tartósabb. A hulladékgyûjtõk felszerelhetõk csavarozással, illetve földbe 
betonozással. A földbe betonozásos módszer olcsóbb, véleménye szerint ez tartósabb is.
 
Pándi Gábor:  Ki fogja kiüríteni ezeket a kukákat? Elég kicsiknek tûnnek ezek az edények. Azt a 
legrosszabb látni, ha egy kuka tele van, és mellette fekszik a szemét.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az ürítésekre külön árajánlat lesz kérve a Rumpold-Bicske Kft-
tõl és más vállalkozótól is. Az árajánlatokból kiderül, hogy milyen áron lehet üríteni a szemetes edényeket. 
Nagyon sok kérés érkezett a lakóktól és képviselõktõl egyaránt a szemetes edények kihelyezésére.
 
Gromon István polgármester: Jelenleg is vannak hulladékgyûjtõk a városban, ezeket a Rumpold-Bicske 
Kft. üríti.
 
Bruckner Katalin: A Templom téren vannak fakukák, ezeknek a cseréjét szeretné kérni.
 
Gromon István polgármester: Egyet ért Bruckner Katalin felvetésével. 
dr. Szakmári Mária Magdolna:  A fõúton a vasúti átjáróhoz szeretne kérni szemetes edényeket.



 
Zám Zoltán: Az elõterjesztésben szereplõ 18-as számú kukákat tartja jobb megoldásnak, mert annak két 
kosara van. Az utcai szemes edényeket az utca takarítója üríti általában a városokban.
 
Gromon István polgármester: A 18-as számú kukákat a legkönnyebb kidönteni a helyérõl, nem elég 
stabilak. Jobbnak tartja az egykosaras kukák sûrûbben való kihelyezését.
 
Molnár Sándor: A kovácsoltvasból készült kukát tartja a legtartósabbnak. Olyan helyre kell tenni a 
szemeteseket, ahol az ott lakó tulajdonos üríti. Persze a lakó kapna valamilyen segítséget a munkájához. Más 
városban látott olyat, hogy egy ember szemetelt, a rendõr meglátta és megbüntette 10.000,- Ft-ra.
 
Lukács Katalin Ágnes: A két kosaras kuka ugyanakkora, a mint az egykosaras. Véleménye szerint a 17-es 
számú kukába nehezebb beledobni a szemetet és üríteni is nehezebb.
 
Zám Zoltán: Egyetért Molnár Sándorral, hogy a lakókat kellene megbízni a szemetesek ürítésével.
 
Gromon István polgármester: Az egyértelmû, hogy a mûanyagot kevésbé fenyegeti az ellopás veszélye. 
Ennek ellenére nem a mûanyagkukákat választotta.
 
Pándi Gábor: Az elsõdleges szempontnak a stabilságot látja, úgy gondolja, hogy az a legfontosabb.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy azek a legmegfelelõbb kukák, amelyek az 
elõterjesztésben szerepelnek.
 
Bruckner Katalin: A Hõsök terén is új szemetesekre lenne szükség. Bízik abban, hogy ha valami szép, 
akkor az nem lesz megrongálva.
 
Berchy József: A Polgárõrökkel kellene egyeztetni, hogy szombat esténként fokozottan ügyeljenek a város 
rendjére.
 
Zám Zoltán: Szeretne kérni a ligeti templom bejáratához egy szemetest. Továbbá a ligeti ABC sorhoz is 
kérné a kuka kihelyezését.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 17-es számú hulladékgyûjtõ 
elfogadását.
 
No: 33
A Képviselõ-testület a 17-es számú hulladékgyûjtõt a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem 
szavazatával elfogadta.
 
Kimmelné Sziva Mária: A Muttnyánszky iskola elé jelenleg nem szükséges a szemetes edény kihelyezése, 
de javasolja hogy a közelben lévõ terménybolt elé helyezzenek hulladékgyûjtõt. A Muttnyánszky iskola 
sportpályájája mellé is szükség lenne egy szemetesre.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint maradhat a Muttnyánszky iskola elõtt a szemetes, mert 
lehet még rá szükség.
 
Kõrösy János: A Fõ utca Piliscsabai utca sarkára, és a Spar oldalára is kellene egy-egy szemetes.  A Görgey 
utcából lemenõ ásvány lépcsõ törésébe is szükség lenne egy kukára. A Görgey és a Klapka utca között el lett 
adva egy telek és ott van egy keskeny füves köz, tele van szeméttel. Mind a két végére szeretne egy-egy 
kukát kihelyeztetni.
 
Lukács Katalin Ágnes: A ligeti vasúti megálló és környéke felé is szeretne kérni három szemetes edényt. 



 
Molnár Sándor: Mindennap üríteni kell ezeket a szemeteseket, különben nincsen értelme a 
kihelyezésüknek. Ha az élelmiszerboltok elé lesz kihelyezve szemetes, akkor a bolt tulajdonosával meg kell 
beszélni, hogy ürítse ezeket.
 
Szöllõsi János: Vasúti lépcsõfeljáró aljára szeretne kérni egy szemetest.
 
Bruckner Katalin: Véleménye szerint a vállalkozó lehetne Molnár Sándor felvetése. A vállalkozókat 
levélben meg lehetne kérni, hogy ürítsék a szemeteseket.
 
Gromon István polgármester: Amennyiben a Képviselõ-testület tagjai közül valaki megszövegez egy ilyen 
levelet, akkor tud lépni ebben az ügyben. Véleménye szerint egy céget kell megbízni azzal, hogy ürítsék a 
kukákat. Szeretné egyenként megszavaztatni az elhangzott módosító javaslatokat.
Szavazásra tette fel, hogy a Templom téren 4 db hulladékgyûjtõ edény kerüljön kihelyezésre.
 
No: 34
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Ligeti templom elé 1 db hulladékgyûjtõ kerüljön 
kihelyezésre.
 
No: 35
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen és 3 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Ligeti ABC elé 1 db hulladékgyûjtõ kerüljön 
kihelyezésre.
 
No: 36 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Vasúti lépcsõ alsó pihenõjéhez 1 db 
hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 37 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Ligeti vasúti megálló, és környékén 3 db 
hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 38
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Ligeti vasúti megálló két oldalról való 
megközelítésre 2 db hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 39
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Ligeti vasúti megállóba való 1 db 
hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 40 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Fõ út és Piliscsabai utca közötti szakaszra 1 db 
hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 41 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Zám Zoltán: Nem ért egyet az egyenkénti szavazással.
 
Bruckner Katalin: Szavazás alatt nem lehet szót adni tudomása szerint.
 
Kõrösy János: Úgy érzi, hogy aki a környéken lakik, megfontoltan mondta el a javaslatát. Aki nem a 
környéken lakik, az nem tudja felméri a helyzetet.
 
Pándi Gábor: Nem tartja a legjobb megoldásnak, hogy valakinek meg lesznek szavazva a felmerült 
hulladékgyûjtõ igénye és van akinek pedig nem. Véleménye szerint az elõterjesztést le kellene venni 
napirendrõl.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont levételének kérdését.
 
No: 42
A Képviselõ-testület a napirendi pont levételét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 3 igen, 7 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Hõsök terére 3 db hulladékgyûjtõ kerüljön 
kihelyezésre.
 
No: 43
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Rákóczi utca és a Bányató utca sarkára 1 db 
hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 
No: 44
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy az Ásvány lépcsõhöz 1 db hulladékgyûjtõ 
kerüljön kihelyezésre.
 
No: 45
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a Görgey utca és Klapka utca közötti keskeny 
füves köz két végére 2 db hulladékgyûjtõ kerüljön kihelyezésre.
 



No: 46 
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
           
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot az elfogadott 
módosításokkal.
 
No: 47 
A Képviselõ-testület a határozatot az elfogadott módosításokkal a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem 
és 1 tartózkodás szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

26. napirendi pont
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer projekt alternatívái, valamint 

Pilisborosjenõ és Dunabogdány települések Társulásához való csatlakozási szándékának 
támogatásáról (Et.: 169/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 48
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 147/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program döntés-elõkészítõ megvalósíthatósági 
tanulmány alternatíváiról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program döntés-elõkészítõ megvalósíthatósági tanulmány B2 alternatíváját az abban 
szereplõ hulladékégetõ nélkül támogatja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 49
A Képviselõ-testület a határozatot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Kérése, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Ismételten szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 50
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 148/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata 
Pilisborosjenõ és Dunabogdány települések Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz való csatlakozási szándékának támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisborosjenõ és Dunabogdány 
települések Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási szándékát 



támogatja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

27. napirendi pont
Önkormányzati lakásokra vonatkozó helyi rendelet módosítása

(Et.: 171/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta, de a bizottsági tagok szavazata nem érte el a minõsített többséget, így a Bizottság nem 
hozott döntést. Az ÜB tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezetet azzal a módosító javaslattal, hogy a 
Képviselõ-testület külön foglalkozzon a szolgálati lakások esetleges értékesítésének kérdésével.
 
Kimmelné Sziva Mária: 27 db lakásvásárlási kérelem érkezett be a Hivatalhoz. Ezek között volt olyan, aki 
szolgálati lakásban lakik. Kérdése, hogy nem lehetne-e az új rendelet témája a szolgálati lakások.
 
Gromon István polgármester: Rendelet nem alkot a Képviselõ-testület ezen az ülésen, mert a rendelet már 
eddig is megvolt. A rendeletet bármikor lehet módosítani. A tartósan forgalomképtelen, és a nem tartósan 
forgalomképtelen lakásokra egészen másfajta szabályok vonatkoznak. A szolgálati lakás különbözik az 
önkormányzati lakásoktól. Az önkormányzati lakásnál, ha valaki bérlõvé vált és beköltözik egy családtagja, 
akkor a bérleti jogot örökli. A szolgálati lakás a munkaviszony fennállásáig van megkötve ezért teljesen más 
szabályozást igényel. Alpolgármester úrral a nem örökölhetõ részt nem tudták lezárni. A törvény szerint, ami 
örökölhetõ, az 50%-al csökkentet értéken adható el. A szolgálati lakásokra ez nem vonatkozik.
 
Kõrösy János: Nem javasolja a lakások értékesítését. A költségvetési rendelet tartalmazza azt a kimutatást, 
hogy milyen bevétel és kiadás van a lakásokkal kapcsolatban. Véleménye szerint jövedelmezõnek számít az 
önkormányzati lakásokból való a bevétel. Újabb vagyonvesztés az Önkormányzatnak, ha eladja ezeket a 
lakásokat. Véleménye szerint a lakbért kellene megemelni. Azt a bérlõt, aki nem fizeti a tulajdonosnak a 
lakbért, azt ki lehet lakoltatni a lakásból. Úgy gondolja, hogy az 50 %-os vagyonvesztést nem szabadna 
megszavazni és lakbért kell emelni. Azoknál a családoknál, ahol szociális problémák vannak, 
lakbértámogatást kell adni a részükre.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a lakások értékesítésével vagyonmentésrõl van szó. Az 
Önkormányzat ezeknek a lakásoknak a 95 %-ához nem jut hozzá. Ezért ha el lehet adni a lakásokat, akkor az 
Önkormányzatnak bevételt jelent. Lehet bérlakásokat nyereségesen üzemeltetni csak nem az 
Önkormányzatnak. Van némi nyereség a lakásokon, azért mert nincsenek karbantartva. Rossz gyakorlat 
alakult ki a lakásbérleti díjjal kapcsolatban. Nem meghatározott idõközönként van lakbéremelés. Jelen 
pillanatban is vannak olyan emberek, akik nem fizetik a lakbért. Erre lehetne megoldás a kilakoltatás. Nem 
tudja elképzelni, hogy bárkit is kilakoltasson. A lakbértámogatással egyetért, ezzel szeretné segíteni a 
rászorulókat. Az Önkormányzat gazdasági szempontjait mérlegelve az lenne a kívánatos, hogy a 
lakásállományt csökkenteni kellene, viszont lakbértámogatással segítenék a rászorultakat.
 
Berchy József: Kérdése Kõrösy Jánoshoz, hogy tudja-e, hogy 2003-ban milyen mértékû volt a 
lakbéremelés? A másik kérdése pedig, hogy Kõrösy János járt-e már ilyen lakásban?
 
dr. Szakmári Mária Magdolna:  Támogatná az önkormányzati lakások eladását. Kérdése, hogy a Napos 
Oldal Szociális Központ alagsorában egy állami intézmény területén lévõ magántulajdon képezõdne?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A táblázatban szerepelnek a tartósan Önkormányzati tulajdonban 



maradó lakások.
 
Zám Zoltán: Az a véleménye, hogy ezek a lakások egy idõ múlva összeomlanak. A lakás vásárlásánál 
mindig az-az ember van elõnyben, akinek van pénze. Aki nem tud lakásbérletet fizetni, az lakást sem tud 
vásárolni.
 
Pándi Gábor: A napirendi pontot levételre javasolja.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont levételének kérdését.
 
No: 51
A Képviselõ-testület a napirendi pont levételét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen és 3 nem szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 
 
 

28. napirendi pont
Külterületi kerékpárút nyomvonal változásának jóváhagyása

(Et.: 131-2/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A kerékpárút solymári szakasza 
kb. 200 méteren keresztül nem megfelelõ nyomvonalon halad. Egy magántelken megy végig az út három 
helyrajzi számon keresztül. Ennek az-az oka, hogy a solymári mûszaki osztály elõadója rossz számot adott 
meg. Szakértõkkel bejárta ezt a részt és találtak megoldást, mégpedig azt, hogy az egész kerékpárút végig a 
patak mentén a Vörösvári oldalon haladna. Ez azt jelenti, hogy az út hossza nem változik. A cél az úttal, 
hogy Solymár és Pilisvörösvár össze legyen kötve egy kerékpárúttal. Az egész útszakasz solymári területre 
kerülne, de véleménye szerint Pilisvörösvárnak is érdeke lenne ez a kerékpárút megvalósítása. Az út 
fenntartásának az 1/3 részét vállalja Pilisvörösvár, ez szerepel az elõterjesztésben. Solymár mûszaki 
osztályával megbeszélte ezt az ötletet és támogatják. Remény van arra, hogy megvalósulhat ez a terv.
 
Bruckner Katalin: Támogatja Polgármester úr javaslatát.
 
Pándi Gábor: Járt ezen a területen, ez egy nádas és bokros terület, amely a patak partján helyezkedik el.  A 
munkát õsszel kell elkezdeni, mert akkor már nem fészkelnek ott madarak.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.  
 
No: 52
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 149/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozata a 
külterületi kerékpárút nyomvonalváltozásának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a tervezett külterületi kerékpárút 
szükséges nyomvonalváltozását elfogadja. A Képviselõ-testület  jóváhagyja, hogy a településeket összekötõ 
10-es számú fõutat a kerékpáros forgalomtól tehermentesítõ külterületi kerékpárút kizárólag a Solymár 
Község Önkormányzatának tulajdonában lévõ, a 0198 hrsz-ú földúton vezessen, de a 2,6 km hosszú 
kerékpárút tervezési és fenntartási költségeit változatlanul a 1/3 költségarányban vállalja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza és felkéri a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulást, mint 
pályázót, hogy e tervnek megfelelõen nyújtsa be a pályázatot.



 
Határidõ: 2007. július 19.                                                                   Felelõs: PBZS TKT elnök
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

 
 
 
 
 

29. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(Et.: 158/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a lejárt határidejû 
határozatokat. Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 53
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést 11 igen szavazattal tudomásul vette. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

30. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
Lukács Katalin Ágnes: Szeretné megkérdezni hogy, a szelektív hulladékgyûjtést ki lehet-e egészíteni a 
fémhulladék gyûjtésével?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek ürítésére a Rumpold-Bicske 
Kft-vel van szerzõdése az Önkormányzatnak, a fémhulladék gyûjtésérõl egyeztetni kellene a céggel.
 
Bruckner Katalin: Elmondása szerint a Rumpold-Bicske Kft. nem megfelelõen végzi a takarítást a 
városban. Örömmel vette, hogy a belterületeken az árkokat megtisztították a gyomoktól. A külterületeknél is 
szeretné kérni a gyommentesítést.
 
Molnár Sándor: Korábban tett bejelentést a Vasút utcával kapcsolatosan, hogy egy nagyobb felhõszakadás 
alkalmával az utat elmossa az esõvíz, ezáltal a híd is életveszélyes állapotban van. Sajnos nem történt ezzel 
kapcsolatosan semmi.
- Azon a területen ahol a víkendházak helyezkednek el, a Harcsa utcában lakók felkeresték, hogy mikor 
várható az utca leaszfaltozása, mivel a terület nagyon poros. Úgy gondolja, hogy idegenforgalmi adót 
fizetnek a helybéliek, akkor legalább történjen valami kedvezõ megoldás a részükre. Korábban kéréssel 
fordultak a Hivatalhoz, viszont válasz nem érkezett a felmerülõ problémáikra. Szeretné ha, megtörténne a 
helyszíni bejárás. Amennyiben nem lesz hamarosan napirendre tûzve ez a probléma, a lakosok a médiához 
fordulnak. A Mátyás király utcát úgyszintén mindig elmossa az esõ.
 
Gromon István polgármester: Az idei évben nem fognak utakat építeni, mivel a 2007. évi költségvetésben 
nincsen rá keretösszeg és pályázat sem került kiírásra. 
 
Molnár Sándor: Nagyon magas idegenforgalmi adót fizetnek a lakosok, ennek ellenére elviselhetetlenül 
poros az utcájuk (ezek után majd nem fizetnek idegenforgalmi adót). Polgármester úr is szemrevételezheti a 



területet, hogy milyen állapotok uralkodnak.
 
Gromon István polgármester: Nem kérte tõle senki, hogy helyszíni bejárást tartson, és a felmerült ügyrõl 
sincs tudomása.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Korábban Alpolgármester úrral egyeztettek, hogy ki fognak 
menni a helyszínre. Sajnos összetettebb a probléma, mivel a Harcsa utcában, és a környezõ utcákban nincsen 
megoldva a csatornahálózat kiépítése vagy csak helyenként van megoldva. A következõ Képviselõ-testületi 
ülésre elõterjesztés készül errõl a témáról.
 
Zám Zoltán: Szeretne egy bejelentést tenni, hogy egy vállalkozás felszámolása során jelentõs mennyiségû 
játékkészletre bukkant. A tulajdonosos ezeket a játékokat adomány címén önkormányzati óvodáknak 
ajándékozná. A szállításban és a pakolásban szeretne segítséget kérni az Önkormányzattól. A tulajdonosnak 
szüksége lenne egy befogadó nyilatkozatra, amit az Önkormányzat aláír, hogy befogadja az adományt. Ezek 
a játékok mûanyagból, fából készültek és teljesen új gyerekjátékok.
 
Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ: Az érintett intézmények önállóak, tehát a vezetõiknek van 
rendelkezési joguk. Abban az esetben, ha a vállalkozó érdekeit nem sérti nem lenne-e megoldható, hogy 
közvetlenül az intézményeknek adja át a játékokat? Két önálló intézmény van, a többi tagóvoda.
 
Gromon István polgármester: Úgy értelmezi, hogy a Hivatal segít a szállításban és a többi az 
adományozón, és az óvodavezetõk egyeztetésén múlik.
 
Kõrösy János: Korábban írásba foglalt észrevételeit már megküldte a Hivatalnak, és most átadta a felelõs 
szerkesztõ úrnak is.
- Léteznek olyan felszíni csapadékelvezetõ „csövek” a búcsútéren, amelyekbe gyermekek bújnak bele, ez 
életveszélyes és balesetveszélyes. Ezekre a csövekre rácsot kellene szereltetni.   Úgy gondolja, hogy a patak 
ki-be folyásánál szintén felmerülhet ugyan ez a probléma.
- A Huny utcánál van egy juharfa sor, aminek a lombozata nagyon benyúlik az úttestre, és ez megkarcolja a 
személyautók oldalát.
- A Görgey utca alsó részénél nincsen szilárd útburkolat, ez életveszélyes. A Klapka utca Piliscsaba felé esõ 
útvonal szintén nem burkolt. Problémát jelent ezen a területen, hogy nem került kialakításra a 
csatornahálózat. Úgy gondolja, hogy meg kellene oldani a problémát.   - A Klapka utca környékén a 
játszótéren a biciklisek, és gördeszkát használó gyerekek raklapokat, vasúti talpfákat használnak 
életveszélyesen, akadály elõállítása címen. Javasolja, hogy vásároljanak betonelemeket, így 
biztonságosabban tudnának a gyerekek biciklizni. Ami még balesetveszélyt jelent, az a meredek rész, 
amelyen bárki legurulhat és összetörheti magát. Ezt a részt le kellene keríteni, és a terület megóvását kérné.
 
Gromon István polgármester: Felhívná mindenkinek a figyelmét arra, hogy az interpellációkban oda nem 
illõ fejlesztési igények merültek fel. Úgy gondolja, hogy a Képviselõ úr a PVKB elnökeként tisztában van 
azzal a ténnyel, hogy az idei évben nincsen keretösszeg betervezve a fejlesztésekre. Az interpellációkat nem 
kellene felhasználni a fejlesztési igények bejelentésére, mivel a pénzügyi forrást meg kell jelölni és 
elõterjesztést kell készíteni.  A Hivatal munkájának a megkönnyítése érdekében kéri a képviselõket, hogy az 
interpellációkat írásban adják le az érintett osztályokon.
 
Kõrösy János: Deák Ferenc utcából felkeresték az 1949/5, 1952, 1953, 1954 helyrajzi számú 
ingatlantulajdonosok, akik elbirtokolni szeretnének az 1691/4, 2038 számú közterületekbõl. Nem ért egyet 
ezzel az elbirtoklással, és erre szeretne választ kapni. Úgy gondolja, hogy ez az Önkormányzat rovására 
menne.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint írásban fogják megválaszolni a felmerült kérdését.
 
Kimmelné Sziva Mária: Szeretné, ha a MÁV-tól megérdeklõdnék, hogy Pilisvörösváron miért mûködik a 
vasútállomáson a jegypénztár, ha nem lehet olyan jegyet kapni ami a teljes útra érvényes, miért szükséges a 



vonaton a kiegészítõ jegy vásárlása?
 
Gromon István polgármester: A problémáról még nem hallott, de utána érdeklõdnek.
 
Bruckner Katalin: Pilisvörösváron hosszú ideig állt egy mérõautó, amely a Város levegõ tisztaságát mérte. 
Kérdése, hogy ennek megvan-e már az eredménye? Érkezett a Hivatal részére valamilyen tájékoztatás.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Környezetvédelmi Felügyelõség készítette a méréseket, és 
elküldik a Hivatal részére a mérés eredményeit. 
 
Lukács Katalin Ágnes: Kérdése, hogy a SZEB kaphatna-e ezekbõl a játékokból, mert akkor a rászoruló 
nagycsaládosok között adományokat tudnának szétosztani. De ha nagyon megbonyolítja a helyzetet, akkor 
nem szükséges ez az ügymenet.
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint, az óvodákból nagyon sok játék leselejtezésre kerül, azokat át kell nézni, és 
tovább lehet adni a rászoruló nagycsaládosoknak. Úgy gondolta, hogy az intézmények kapják meg a 
játékokat. Abban az esetben, ha valamelyik játékra nem tesz szert az óvoda, akkor természetesen el lehet 
vinni azokat.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta a nyílt ülést 2348 órakor.      
 
    
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ


