
Ikt. szám: 01-328-5/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2008. március 13. 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, Falics Jánosné, Horváth 
József, Kõrösy János, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, 
Molnár Sándor, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, 
Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Paul László
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit, 
gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Magyar Tímea közbeszerzési tanácsadó, 
Müller Márta és dr. Kerekes Gábor pályázók, Kocka Gábor Rendõrõrs parancsnok, Kovácsné Selymesi 
Erzsébet Napos Oldal Szociális Központ vezetõje, Heidt Éva Szakorvosi Rendelõintézet vezetõje, Koós 
Ferenc kérelmezõ, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselõ-testület 15 fõvel 
határozatképes. Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 65/2008. sz. elõterjesztést és javasolja a polgármesteri 
beszámoló elõtt megtárgyalni. Továbbá kiosztós anyagban két napirendhez tartozó kiegészítést találnak, 
mely az 59-2/2008., és a 61-2/2008. számú. Javasolja, hogy az 59/2008. sz. elõterjesztés a 3. napirendben 
tárgyalják meg. A 61/2008. sz. elõterjesztést pedig a 4. napirendben következne megtárgyalása.
 
Müller János: Javasolja, hogy a 63/2008. sz. elõterjesztést is vegyék elõre az 5. napirendi pontba, mivel az 
érintett tulajdonos a meghívott vendégek között ül.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadásának kérdését.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:
 

1.)      2007. évi közbiztonsági beszámoló (Et.: 57/2008.) Gromon István 
polgármester

 
2.)      Együttmûködési megállapodás módosítása a Pest-Megyei 

Rendõr-fõkapitánysággal (Et.: 48/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 
3.)      „Parkgondozási feladatok Pilisvörösvár Város Területén” 

tárgyú eljárás eredményhirdetése (Et.: 59/2008., 59-
2/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

4.)      Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhe szükséges 
tervdokumentáció elkészítése (Et.: 61/2008. és 61-
2/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 



5.)      1772 hrsz-ú ingatlanból területvásárlása (Et.: 63/2008.))

 
Gromon István 

polgármester
 

6.)      A Vörösvári Újság nemzetiségi kultúra, nemzetiségi 
nyelv, hagyományõrzés, helytörténet rovatszerkesztõi 
pályázatának elbírálása (Et.: 47/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

7.)      Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi szakmai 
beszámolójának, és 2008. évi munkatervének 
jóváhagyása (Et.: 51/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

8.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott 
Szakorvosi Rendelõintézet 2007. évi szakmai 
beszámolójának, 2008. évi munkatervének jóváhagyása 
(Et.: 50/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

9.)      Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet 
fejlesztésére, bõvítésére és felújítására benyújtandó 
pályázat (Et.: 56/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

10.)
           
 

A Pilisvörösváron tervezett szabadidõs közterületek, 
játszóterek, parkok engedélyezési terveinek készíttetése 
(Et.: 55/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

11.)
           
 

2008. évi közbeszerzési terv elfogadása (Et.: 54/2008.) Gromon István 
polgármester

 
12.)

           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2007. évi 
költségvetésérõl szóló 1/2007. (I. 31.) Kt. sz. rendelet 
módosítása (Et.: 53/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

13.)
           
 

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
megállapodás módosításának jóváhagyása (Et.: 52/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 
14.)

           
 

Szennyvíztisztító telep bõvítéséhez szükséges 
telekvásárlás (Et.: 44/2008.) MT (PVKB, ÜB)

Gromon István 
polgármester

 
15.)

           
 

Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázat 
benyújtása (Et.: 62/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 
16.)

           
 

A PVKB új elnökének megválasztása (Et.: 64/2008.) Gromon István 
polgármester

 
17.)

           
 

Az állami tulajdonú erdõk vagyonkezelését végzõ, 100%-
os önkormányzati tulajdonban lévõ erdõgazdasági 
társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adása (Et.: 65/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 

18.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 58/2008.) Gromon István 
polgármester

 



19.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 60/2008.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
20.)

           
 

 
 

Felvilágosítás kérés  

 
1. napirendi pont

2007. évi közbiztonsági beszámoló (Et.: 57/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel Koczka Gábor 
Rendõrõrs-parancsnok tanácskozási jogának megadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
támogatta az elõterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Koczka Gábor: Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy a Rendõrõrs létszámában változás történt, és 
bemutatta az új kollégát, aki a rendõrõrs helyettesi posztját látja el a jövõben. Úgy gondolja, hogy a 2006-os 
évnél sikeresebbet zártak 2007-ben. Ismertette a Pilisvörösvári Rendõrõrs 2007. évi munkájáról szóló 
beszámolót, melyet diasor bemutatásával részletesen szemléltetett. A közbiztonsági beszámoló az 
elõterjesztés mellékletét képezi. Beszámolt az intézkedések statisztikájának áttekintésérõl, a bûnügyi 
helyzetrõl, és a balesetek számának helyzetérõl.  
 
Molnár Sándor: A városban történt, nem egy olyan eset ahol fiatalkorúak komoly testi sértést okoztak egy 
másik fiatalkorúnak. Ez ügyben felkereste Koczka Gábor urat, aki az ügy végére járt és eredményesen 
lezárta az ügyet. Megköszönte parancsnok úr segítségét.
 
Koczka Gábor: Elmondta, hogy amennyiben a rendõrség nem szerez tudomást az ilyen jellegû 
cselekményekrõl, akkor nem tudja az eljárást megindítani. Úgy gondolja, hogy aki 8 napon túl gyógyuló 
sérülést okoz egy másik embernek, az már büntetõ eljárásjogi kategória. Az iskolákkal egyeztetnek és 
tájékoztatást fognak tartani a gyerekeknek. 
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Jól tudja-e, hogy 18 éven aluli fiatalnak nem lehet alkoholt felszolgálni? 
Úgy gondolja, hogy rendszeresebben kellene ezeket a helyeket ellenõrizni, így korlátokat lehetne szabni.
 
Koczka Gábor: Igen jól tudja. A városban van olyan szórakozóhely, ahol kiszolgálnak fiatalkorúakat is. 
Jegyzõ Asszonyt levélben ezzel kapcsolatosan megkeresik, és a lépéseket meg fogják tenni.
 
Zám Zoltán: Köszöni a rendõrség, és a ligeti polgárõrök együttes munkáját. Úgy gondolta, hogy a 
forgalomkorlátozás ellenére a gyorshajtások száma Ligeten csökkenést fog mutatni. De sajnos ez nem így 
mûködik. Szeretné kérni, hogy néha „razziázzanak” a rendõrök bizonyos helyeken. Ami még problémát 
jelent, az a quadosok megjelenése a ligeti mellékutcákban.
 
Koczka Gábor: Úgy gondolja, hogy a polgárõrségnek hatalmas ereje van, ha a közszolgálatért tenni akar 
valamit. Szeretné megköszönni mind a két polgárõrségnek az éves teljesítményét. A környezõ települések is 
segítséget nyújtottak, bármikor szükség volt rájuk. Véleménye szerint, szükség van sebességkorlátozásra, 
mivel több olyan hely van a városban, ahol nincsen járda. Úgy gondolja, hogy a 30 km/h sebességkorlátozó 



táblát fizikailag lehetetlen betartani. Liget felöl a Szent E. utca jobbkezes utca lett, itt kénytelen mindenki 
lelassítani, mert ha nem így tesz, akkor balesetet okozhat. Május 1-jétõl változik a jogszabály és a 45 km/h 
sebességtúllépésnél el kell venni a jogosítványt. Véleménye szerint ésszerûen kellene a táblákat kihelyezni. 
A quad-os témával kapcsolatban mondta el, hogy felkereste a Pilisi Parkerdõt, akiknek létezik egy 
erdõrendészeti szolgálata, és õk havonta négyszer mennek helyszínre a vörösvári körzeti megbízottakkal, és 
járõrõznek.
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a forgalomtechnikának lesz még folytatása és 
felülvizsgálata, így a mai napon nem kellene mélységeibe belemenni. Örömmel vénné a rendõrség 
segítõkészségét a további egyeztetések során.
 
Bruckner Katalin: Kérdése ezek csak vörösvári adatok voltak-e? Mindenképpen jónak tartaná, ha a 
városban több traffipax ellenõrzést tartanának. 
Nagyon jónak tartja, hogy a polgárõrség jelenléte biztosítja a gyerekek áthaladását az úttesten, a reggeli 
órákban, de 8 óra elõtt 5 perccel is rohannak a gyerekek az iskola irányába, és a segítség már nincs jelen az 
átjárókban. Véleménye szerint vannak olyan helyi lakosok is, akik az 50 km/h sebességhatárt sem tartják be 
és száguldoznak a városon keresztül. 
 
Koczka Gábor: Május 1-jétõl változik a jogszabály, ezért kötelezve lesz minden személy arra, hogy 
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy ki vezette a személyautót, ellenkezõ esetben az üzembentartóval 
szemben fogják az eljárást lefolytatni. Véleménye szerint május 1-je után rend lesz a városban is. A 
gyalogátkelõhelyekkel kapcsolatosan pedig egyeztetni fog a polgárõrökkel.
 
Molnár Sándor: Át kell értékelni a sebességkorlátozások megállapítását.
 
Szakszon József alpolgármester: Külföldön is betartják a korlátozásokat, bármilyenrõl is legye szó 
(„fekvõrendõr”, sebességkorlátozó táblák stb.). Fontosabbnak tartja az ember életét, mint azt, hogy ki milyen 
sebességgel tud átmenni a fekvõrendõrön. A városban igen is figyelni kell azokon a helyeken, ahol nincsen 
járda.
 
Zám Zoltán: A Ligeten több helyen nincsen járda.
 
Kõrösy János: A lakóhelyénél többször elõfordult, hogy a rendõrségi autó nem tartotta be a sebességhatárt. 
Úgy gondolja, hogy példát kellene mutatni a rendõrségnek is.
 
Koczka Gábor: Vannak olyan esetek, amikor nem gondolja, hogy a Rendõrségnek be kellene tartani a 
sebességhatárokat.
 
Gromon István polgármester: Fontosnak tartja a Kresz-ben elõírt sebesség meghatározását. Viszont azt 
megkérdõjelezné, hogy csak azért korlátozzák 30 km/h-ra a sebességeket, hogy ne lehessen esetleg 60-as, 70-
es sebességgel haladni olyan helyen, ahol nem veszélyeztetik más életét. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város 2007. évi közbiztonsági helyzetérõl készített beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Rendõrségrõl szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a Budaörsi Rendõrkapitány által, Pilisvörösvár Város 2007. 
évi közbiztonsági helyzetérõl készített beszámolót elfogadja.
 
Határidõ:                                                                                            Felelõs: Polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Együttmûködési megállapodás módosítása a Pest-Megyei Rendõr-fõkapitánysággal

(Et.: 48/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A tavalyi évben már történt egy 
ilyen jellegû megállapodás-kötés. Ismertette a megállapodásban történt módosításokat. A PVKB ülésen 
felmerült, hogy az elkészülõ játszóterek védelmét biztosítani szükséges volna. Ha elkészülnek a játszóterek a 
rendõrség és a polgárõrség fokozott figyelemmel, ügyeljen majd a terekre. Ezzel szeretné kiegészíteni a 
megállapodás sorait.
 
Pándi Gábor: Komoly összegeket fognak felemészteni ezek a játszóterek. A tervek szerint zárhatóvá 
szeretnék tenni az éjjeli órákra õket. A játszóterek környékén lakók figyelmét is fel kell majd hívni, hogyha 
bármilyen jellegû „behatolást” észlelnek, akkor ezt jelezzék a rendõrség felé. Ha ilyen történik, akkor a 
rendõrség pedig vegye komolyan a bejelentéseket.  
 
Koczka Gábor: Természetesen egyetért a megállapodás kiegészítésével, és a helyszíneket a késõbbiek során 
egyeztetni kell. Megköszönte a tavalyi évben tett támogatás összegét, és ismertette, azt hogy milyen 
informatikai eszközökre (nyomtató-laptop stb.) fordították ezt az összeget, mely elõsegíti a rendõrségen 
dolgozók mindennapos munkáját.  
 
Zám Zoltán: Javasolja, hogy a határozati javaslatba be kellene írni, hogy a „lakossági adakozásból vásárolt” 
személygépkocsiról van szó.
 
Koczka Gábor: Igen, az Alapítványon keresztül kapta meg a rendõrség ezt a jármûvet.
  
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a rendõrség részére egy pénzeszköz átadást 
biztosítanak, és a rendõrségnek csak az összeggel kell elszámolnia. 
 
Zám Zoltán: Akkor a határozat szöveges részébõl vegyék ki a személygépkocsira vonatkozó adatokat. 
Mindenképpen azt kell elkerülni, hogy az általános üzemeltetésû szolgálati jármû üzemanyag ellátását az 
Önkormányzat fedezze, mert azt az üzembentartónak kell fedezni.
 
Gromon István polgármester: A Hivatal részére fontos, hogy mire adják a támogatás összegét. A második 
bekezdés harmadik sorától törölnék a mondatot és kiegészítenék: „a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, 
az általa kidolgozott Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján kötendõ 2008. évi Megállapodásban 
rögzített célok megvalósítására.”
 
Molnár Sándor: Pándi Gábor felszólalásához kíván hozzászólni, miszerint elõírások vannak arra, hogy 
miként kell üzemeltetni a játszótereket, és az állatok elleni védelmet (kutya, macska) miként kell biztosítani. 
Szükséges egy nyitva-tartási idõt kidolgozni a játszóterekre. A rendõrség is csak ebben az esetben tud 
jogszerûen eljárni.  
 
Gromon István polgármester: A megállapodás 1. pontját követõen kiegészítenék a felsorolást a 
játszóterekre vonatkozó mondattal. „A Pilisvörösvári Rendõrõrs vállalja, hogy elkészültük után a leendõ 10 
új játszóteret kiemelt figyelemmel kíséri.”
Jegyzõ Asszony felhívta a figyelmét arra, hogy a szerzõdésben az elszámolás idejét meg kell határozni. „A 
támogatási összeggel, számlamásolatokkal 2009. január 31-ig el kell számolni.”
A határozati javaslat második bekezdése úgy módosulna, hogy: „a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, az 



általa kidolgozott Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján kötendõ 2008. évi Megállapodásban 
rögzített célok megvalósítására”. Ezeket a módosító javaslatokat befogadja, így külön nem kell szavazni 
róluk az SZMSZ értelmében.
 
Kõrösy János: Javaslatot tenne a 2. bekezdés kiegészítésére, miszerint egészüljön ki a szövegrész vége „A 
rendõrök napi igénybevétele a 8 órát nem haladhatja meg.” Szövegrésszel.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az 1. pont 2 bekezdés kiegészítésének kérdését.
 
No: 4
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 11 igen, 3 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítássokkal:
(A megállapodásban a következõ módosításra kerül sor a korábbiakban elhangzottak alapján:- 1. pont A 
Pilisvörösvári Rendõrõrs vállalja, hogy elkészültük után a leendõ 10 új játszóteret kiemelt figyelemmel 
kíséri.
- A támogatási összeggel, számla másolatokkal 2009. január 31-ig el kell számolnia a Rendõrõrsnek. (II. 
rész)
- a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, az általa kidolgozott Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján 
kötendõ 2008. évi Megállapodásban rögzített célok megvalósítására. (A határozat szövegében)
- A rendõrök napi igénybevétele a 8 órát nem haladhatja meg.(I. (2) bekezdés))
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata 
Megállapodás megkötésérõl a PMRFK által kidolgozott Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján 
a 2008. évre
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2008. április 1-jétõl 2009. 
március 31-ig ismételten megállapodást köt a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal az általa kidolgozott 
Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2008. évben a PMRFK Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári 
Rendõrõrse részére 550.000 forint támogatást  biztosít a 2008. évi általános tartalékkeret terhére, a Pest 
Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, az általa kidolgozott Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján 
kötendõ 2008. évi Megállapodásban rögzített célok megvalósítására.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elõterjesztés mellékletét képezõ Megállapodást 
írja alá.
 
Fedezet forrása a 2008. évi általános tartalékkeret.
 
Határidõ: 2008. április 01.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a rendõrségi beszámolót a Pilis Tv mûsorában a lakosság 
tájékoztatása céljából ismételten jelentessék meg és hogy a városi honlapra is kerüljön fel.
 
Koczka Gábor: Szívesen megteszi, egy idõpontot kellene ez ügyben egyeztetni.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

3. napirendi pont
„Parkgondozási feladatok Pilisvörösvár Város Területén” tárgyú eljárás eredményhirdetése (Et.: 

59/2008., 59-2/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Kiosztásra került az 59-2/2008. kiegészítés, mely a határozatot bõvítette ki a 
tanácsadók javaslatának megfelelõen.
 
Bruckner Katalin: Kérdése, hogy a tavalyi költségvetésben mekkora összeg lett betervezve a 
parkgondosára? További kérdése, hogy nem irreálisan alacsony a pályázatban szerepeltetett összeg?
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Magyar Tímea, a Multicontact Kft. közbeszerzési 
tanácsadójának tanácskozási jogának megadását.
 
No: 6
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
Magyar Tímea: Tudomása szerint eddig is teljesítésigazolás alapján történt a kifizetés. A feladata az volt, 
hogy m2 alapján írja ki a parkgondozást vagy a növény beültetését. Nem tudja, hogy a munkaórákat hogyan 
lehetne ebben az esetben figyelembe venni.   
 
Szakszon József alpolgármester: A szerzõdést úgy kell megkötni, hogy lehetõség legyen a munka 
ellenõrzésére.
 
Gromon István polgármester: Korábban, mint eddig mindig, a Képviselõ-testület fogadta el a 
közbeszerzési kiírás tartalmát.
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint, a cég adott egy árajánlatot és vállalta a kiírásban szereplõ feltételeket. Az 
Önkormányzatnak nincs más dolga, csak a jól elvégzett munka után járó összeget kifizetni.
 
Kõrösy János: A közbeszerzéseknél már többször megfigyelték, hogy nem minden esetben a legjobb 
munkát végzõ pályázó kapja meg a munkát, hanem a legolcsóbb összeget feltüntetettek. Arra nincs 
lehetõség, hogy vizsgálatokat folytassanak a pályázókkal szemben.
 
Gromon István polgármester: A határozat módosítására azért került sor, hogyha az elsõvel szemben 
problémák merülnének fel, a másodikra még mindig lehet számítani, vagyis ha az elsõ visszalép, akkor a 
második nyertessel lehet szerzõdést kötni.
 
Magyar Tímea: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a referenciákat ellenõrizték a cégeknél. Igyekeztek a 
lehetõségekhez képest a legjobbat választani.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztós anyagban megfogalmazott határozati javaslat 
elfogadását. (Et.: 59-2/2008.)
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Parkgondozási feladatok Pilisvörösvár Város területén tárgyban kiírt közbeszerzés eljárás „KÉ-
1336/2008” eredményhirdetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 



Önkormányzata Közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzata alapján a parkgondozási feladatok ellátására 
kiírt közbeszerzés eljárás „KÉ-1336/2008” kapcsán, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a BORÓKA ’98 
Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1039 Budapest, Gyula u. 33.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevõnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint ajánlattevõ ajánlata 
tartalmazza a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást. Az ajánlattevõ mind pénzügyi-gazdasági, mind 
mûszaki-szakmai szempontból alkalmas a szerzõdés teljesítésére, és érvényes ajánlatot tett.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Közbeszerzési eljárásokról szóló szabályzata alapján a parkgondozási feladatok ellátására 
kiírt közbeszerzés eljárás „KÉ-1336/2008” kapcsán a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Park-Õr 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 73.) hirdeti ki a második legalacsonyabb 
összegû ajánlatot tett ajánlattevõnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint 
Ajánlattevõ ajánlata tartalmazza a második legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást. Az Ajánlattevõ mind 
pénzügy-gazdasági, mind pedig mûszaki-szakmai szempontból alkalmas a szerzõdés teljesítésére, érvényes 
ajánlatot tett.
 
A Képviselõ-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a PLANTFER Kertészeti és Parkfenntartó Kft.
(1044 Budapest, Gyertyaláng u. 11.), a RELABOR Foglalkozási Rehabilitációs Kft. (2500 Esztergom, 
Dobogókõi út 31.), a 4-ÉPV Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1042 Budapest, Árpád u. 149. 
VIII/47.), a Pilisteam Bt. (2085 Pilisvörösvár, Dobó István u. 88.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a 
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakra 
tekintettel, mivel az ajánlattevõ nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ezáltal „egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.”
 
A Képviselõ-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ÖRÖKZÖLD Kft. (2040 Budaörs, Zápor u. 7.) 
ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az Ajánlattevõ egyik bankszámláján 2 napig sorban álló tétel szerepelt, ezáltal „az ajánlattevõ, illetõleg 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a 
szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.”
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: Polgármester, Jegyzõ  
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 15 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhe szükséges tervdokumentáció elkészítése (Et.: 61/2008. és 

61-2/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Újabb kiosztós anyag készült, a 
61-2/2008. számú. A tegnapi nap folyamán történt egyeztetés a Mûvészetek Házával kapcsolatosan, ahol a 
tervezõ, a mûszaki ellenõrök, a Hivatal részérõl is többen részt vettek. Készült egy feljegyzés, mely szintén 
kiosztós anyagban megtalálható. Ebben az eredeti terv készítõje, Csikós Mihály vállalta, hogy felméri annak 
a lehetõségét, hogy az eredeti tervektõl nem tér el jelentõsen a megvalósult állapot, akkor ezt „ingyen és 
bérmentve” elkészíti. A kérdés az, hogy az új anyag alkalmas lesz-e a közbeszerzési kiírására. Ismertette a 
határozati javaslatban foglaltakat. Át kell gondolni annak a lehetõségét, hogy esetleg az eredeti terv szerint 
vissza lehetne-e fordítani 90 fokkal a nézõteret. Azzal az indokkal, hogy ebben a formában a színpad és a 
nézõtér kialakítását meg tudnák növelni. A mai döntés arról szólna, hogy a Képviselõ-testület 600 e forintot 
+ Áfa összeget rászán arra, hogy egy tervezõ felmérje a lehetõségeket, hogy véghezvihetõ-e ez a módosítás, 



és milyen következményekkel járna. A tervezõ költségbecslést is készít ezzel kapcsolatosan.   
 
Szakszon József alpolgármester: Az új közbeszerzési kiíráshoz szükséges tervek elkészítéséhez pályázók 
adtak be terveket. Az egyik pályázó Csikós Mihály volt, de az eredeti tervezési koncepcióját megváltoztatni 
nem kívánja. Ezért a színpad áttervezésén nem gondolkodott. A kérdés az, hogy a színpad 90 fokkal történõ 
elforgatása járható-e vagy nem?
Egyébként Csikós Mihály a továbbtervezéshez az összes jogot írásban átruházta az Önkormányzat részére.
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint, ha elforgatják a színpadot, akkor Csikós Mihály társadalmi munkájára már 
nem lehet számítani. Kérdése, hogy a 600 e forint egy konkrét dokumentációt tartalmaz?
 
Szakszon József alpolgármester: Az egyeztetések során voltak, akik egyetértettek az elforgatással és 
voltak, akik ellenezték. Az már egy tervezõi kérdés, hogy ezt meg lehet-e tenni, és ez a változtatás milyen 
összegbe kerülne az Önkormányzatnak. Ha nem fordítják el a nézõteret, akkor is kb. 7 millió forintba kerül a 
terveztetés, mely tervek a közbeszerzés megindításához szükségesek.
 
Gromon István polgármester: Nem biztosak abban, hogy az eredeti terv szerinti megoldás a 
legmegfelelõbb. Véleménye szerint meg kell vizsgálni minden lehetõséget annak érdekében, hogy a 
városnak mi lesz a legjobb megoldás. Az, hogy a terv mit fog tartalmazni, az egy szakmai kérdés. 
Koncepciós terv készül.   
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A koncepciós terv egy vázlatszintû tervet jelent és hozzá tartozó 
költségbecslést. Azt vizsgálja meg, hogy a színpad elforgatása milyen belsõ átalakítást igényel, és ez milyen 
költségekkel jár.
 
Kimmelné Sziva Mária: Kérdése, miszerint a hibák felsorolásra kerültek, ezt Csikós úr teljesíteni is fogja?
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, ha Csikós Mihály úr nem készít tervet, azzal az 
Önkormányzat, se elõrébb nem jut, se hátrányban nem lesz. Az Önkormányzat csak idõt veszíthet. A mai 
nap megbízhattak volna egy új tervezõt is. Szükséges az új közbeszerzéshez egy teljesen új megvalósulási 
terv, melyet Csikós úr ígérete szerint átad az Önkormányzat részére 2-4 héten belül. 
 
Zám Zoltán: Kérdése, hogy az eredeti terv készítõje mivel indokolta azt, hogy miért nem akarja elforgatni a 
színpadot vagy a nézõteret? Mindenképpen az eredeti tervek alapján kellene a beruházást befejezni.
 
Gromon István polgármester: Csikós úr válasza az volt, hogy azok a tervek, amelyek fel lettek sorolva a 
hiányosságok között, készen vannak. A tervezõ a kivitelezõvel volt szerzõdéses viszonyban, és nem az 
Önkormányzattal.
 
Kõrösy János: Az olvasható az elõterjesztésben, hogy a Mûvészetek Háza jelenlegi vezetésének vannak 
javasolt alternatív igényei. Itt csak ez az egy került felszínre. Javasolja, hogy kerüljön leírásra, hogy a 
jövõben mire kívánják használni az épületet (szintenként, szobánként). Ha ilyen nem készült, akkor ezt meg 
kellene tenni. A mostani állapotában az látható, hogy a színpadot mely területre tervezték.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta Képviselõ urat, hogy természetesen a tervezések elsõ 
mozzanatai azok voltak, hogy mely helyiséget mire szeretnék hasznosítani. Az új intézményvezetés is 
nagyon precízen átnézte a terveket, és cserék is történtek a helyiségek használatát illetõen.
 
Berchy József: A színpad elforgatásának lényege az volna, hogy több személy elférjen a színpadon, és a 
nézõtérrõl se keljen székeket kivinni. Az elforgatással kb. 300 személy befogadására alkalmas termet 
tudnának kialakítani, és látvány szempontjából is elõnyösebb volna ez a megoldás. 
 



Gromon István polgármester: Ha kisebb a befogadóképessége a teremnek, akkor a jegyárak is növekedni 
fognak, és mindjárt veszteséges lesz a bevétel szempontjából az intézmény.
 
Zám Zoltán: Nem biztos, hogy a légkondicionáló berendezés a 300 fõ befogadására van méretezve. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy ilyen esetben a mûszaki berendezések áttervezésére is szükség van. Ez a 
kivitelezésnél is plusz költséget jelenthet. Nem érti, hogy miért készültek a tervek 150 fõre.
 
Szakszon József alpolgármester: Az áttervezés nem 600 e forintba fog kerülni. Az elkészült tervek 
költségvetést fognak tartalmazni. A légtechnika nem került beszerelésre.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztós anyagban megfogalmazott határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza befejezéséhez szükséges alternatív lehetõségek vizsgálatára vonatkozó koncepciós 
terv elkészíttetésérõl                                  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza 
befejezéséhez szükséges tervdokumentáció összeállításával párhuzamosan a színházterem 90 fokos 
elforgatásának a lehetõségét is megvizsgáltatja. A Képviselõ-testület az ehhez szükséges alternatív 
koncepciós terveket és az árazott költségvetési kiírást elkészítteti az elõzetes árajánlatkérés alapján az ELITI 
92 Kft.-vel, az ajánlatának megfelelõen 600.000.,- forint + Áfa = bruttó 720.000 forintért.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ÉLITI ’92 Kft-vel a fentiek szerint a szerzõdést 
kösse meg, azzal a feltétellel, hogy a homlokzatot érintõ esetleges változtatásokat a Csikós Mihály 
Építészirodája Kft.-vel egyeztetni kell. A közbeszerzési pályázatra alkalmas különbözteti tervdokumentáció 
és különbözeti költségvetés elkészítését Csikós Mihály, az eredeti tervezõ vállalta a 2008. március 12-én kelt 
jegyzõkönyv alapján.
 
A Képviselõ–testület a fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 14. sz. melléklet VII. fõcím, 11. alcím, 
Közösségi Ház átalakítása címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 12 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
1772 hrsz-ú ingatlanból területvásárlása (Et.: 63/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy az PVKB tárgyalta az elõterjesztést és az alábbi módosító javaslatot tette: „ A PVKB 
elutasítja a kérelmet az elõterjesztésben foglalt formájában, mivel elképzelhetõ mindkét fél számára 
elõnyösebb megoldás is.”
 
Bruckner Katalin: Javasolta, hogy a kérelmezõ részére – miután az ülésen jelen van – szavazzák meg a 
hozzászólás lehetõségét.
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Peller István tanácskozási jogának megadását.
 
No: 9
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
Peller István: Megköszönte a hozzászólás lehetõségét, ismertette az Önkormányzathoz benyújtott 
kérelmének tartalmát, mely szerint az Önkormányzat tulajdonát képezõ 1772 hrsz-ú ingatlanból szeretne 
megvásárolni 14 m2 nagyságú területet. Nem érti, hogy kérést miért tagadták meg.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a PVKB ülésen felmerült javaslatot, melyet õ maga is elfogad, 
mely szerint 3 telek jönne létre a megosztás során, és mind a három a Nagykovácsi utcára nyílna. A 
megosztási arány úgy alakulna, hogy az Önkormányzaté lenne egy telek, Peller Istváné pedig kettõ.
 
Peller István: Elmondta, hogy a társával meg kell beszélnie az elhangzott javaslatot, de õ maga nem 
zárkózik el. Kérte, hogy a telkeket õk választhassák meg.
 
Szakszon József alpolgármester: Ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pont tárgyalását halasszák el, mert a 
részletek megtárgyalását követõen, egy újabb elõterjesztést kell kidolgozni.
 
Peller István: Megkérdezte, hogy ki rendeli el a telekmegosztási vázrajzot, mert õ egyszer, már 
megcsináltatta és kifizette azt.
 
Szakszon József alpolgármester: Újabb ügyrendi javaslatot tett, mely szerint Peller Istvánt – egy elõre 
egyeztetett idõpontban – várják a Mûszaki Osztályra, ahol mind két fél kifejtheti az álláspontját, pontosítják 
a részleteket az újabb elõterjesztés elkészítése céljából.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy az elõterjesztést vegyék le napirendrõl.
 
Falics Jánosné: Kérte, hogy legközelebb, ha a képviselõk ilyen anyagot kapnak, írják be az utcát is, hogy 
tudjanak tájékozódni.
 
Kõrösy János: Elmondta, hogy a Nagykovácsi utcának, ezen szakasza nagyon rendezetlen, használhatatlan 
és indokoltnak látná komplexen leszabályozni ezt a részt.
 
Szakszon József alpolgármester: Válaszában elmondta, hogy ez részben már megtörtént, de az ügy 
nehézsége abban van – ami inkább jogi kérdés lenne – hogy vannak évtizedes hagyományai olyan 
dolgoknak, amik egyébként nem lehetnének. A szándékkal egyébként egyetért.
 
Gromon István polgármester: Mint elõterjesztõ levette napirendrõl a témát, és bezárta a napirendi pont 
tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A Vörösvári Újság nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet 

rovatszerkesztõi pályázatának elbírálása (Et.: 47/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását és megkérte Müller Márta és dr. 
Kerekes Gábor pályázókat, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy nyílt 
ülésen tárgyalják az ügyet. (Müller Márta és dr. Kerekes Gábor a nyílt ülés megtartásához hozzájárultak.)
 
Megállapította, hogy az érintettek a hozzájárulásukat megadták, a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Utána 
jártak annak, hogy nincs jogi, sem anyagi akadálya annak, hogy ketten végezzék ezt a munkát egyszerre. 



Ismertette, hogy az OKSB és a NNÖ tárgyalta és támogatta a két jelöltet.
 
Kõrösy János: Megkapta az elõterjesztést, lényegileg nem jutott közelebb a megoldáshoz, mert a pályázatot 
magát nem látta.
 
Gromon István polgármester: Válaszában elmondta, hogy az eddigi gyakorlat szerint a pályázatokat 
bizottsági üléseken tárgyalták, de a korábbiakban felhívták a képviselõk figyelmét, hogy a pályázatok a 
Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõk, természetesen betartva a személyes adatok védelmérõl szóló 
törvény rendelkezéseit.
 
Pándi Gábor: Kiegészítésként elmondta, hogy Müller Márta és dr. Kerekes Gábor szerkesztette az utóbbi 1-
2 számban már ezt a rovatot, megbízás alapján.
                                                                                                                          
Gromon István polgármester: Legnagyobb nyereségnek tartja – a jelöltek megszavazása esetén – hogy 
pilisvörösvári születésû Müller Márta, ismeri a német nemzetiség múltját, jelenét. Megkéri a jelölteket, hogy 
mutatkozzanak be.

 
Müller Márta: Röviden elmondja, hogy születése óta Pilisvörösváron él, jelenleg az esztergomi Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karán dolgozik fõiskolai adjunktusként.
 
dr. Kerekes Gábor: Elmondta, hogy házasságkötése óta él Pilisvörösváron, az ELTE-n dolgozik a 
Germanisztikai Intézet német nyelvû irodalmak tanszékén, egyetemi docensként. A XIX. és XX. századi 
német és osztrák irodalomról tart elõadásokat és szemináriumokat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. (Felhívta a figyelmet, hogy a személyi kérdésre tekintettel, az SZMSZ-nek megfelelõen gépi 
titkos szavazás következik.)
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet 
rovatszerkesztõi pályázatainak elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Vörösvári Újság pályázati kiírásra 
beérkezett „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” rovatszerkesztõi 
pályázat alapján a Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzata 5. § (4) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva, Müller Mártát és dr. Kerekes Gábort 2008. április 1-jétõl 2009. december 31-ig 
megbízza a „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” rovatszerkesztõi 
feladatok ellátásával.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a felelõs szerkesztõi feladatok ellátására vonatkozóan a 
megbízási szerzõdést írja alá.
 
Fedezet forrása a 2008-2009. évi költségvetési rendeletek.
 
Határidõ: 2008. április 01.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és megköszönte Müller Mártának és dr. 
Kerekes Gábornak a megjelenést.
 
 



7. napirendi pont
Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi szakmai beszámolójának, és 2008. évi munkatervének 

jóváhagyása (Et.: 51/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását.
 
Kõrösy János: Elmondta, hogy véleménye szerint egy nagyon jól elõkészített anyagról van szó, 36 oldalon 
keresztül tárgyalja az intézmény jelenét, múltját, illetve a terveit.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint is a szakmai beszámoló részletes, minden feladatra 
kiterjed, és ezt az elõterjesztésben le is van írva. Szavazásra tette fel Kovácsné Selymesi Erzsébet Igazgató 
Asszony tanácskozási jogának megadását.
 
No: 11
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 15 igen és 1 tartózkodással megadta.
 
Kovácsné Selymesi Erzsébet: Kéri a testületet, hogy fogadja el a szakmai beszámolót és a 2008. évre 
vonatkozó munkatervet és megköszönte a bizalmat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a
Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi szakmai beszámolójának és a 2008. évi 
munkatervének jóváhagyása
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ 2007. évi szakmai beszámolóját és 2008. évi munkatervét a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az intézmény törvényes mûködését folyamatosan ellenõrizze.
 
Határidõ: az ellenõrzés tekintetében folyamatos                                               Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Szakorvosi Rendelõintézet 2007. évi szakmai 

beszámolójának, 2008. évi munkatervének jóváhagyása (Et.: 50/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette, hogy az Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta és az alábbi határozatot hozta: „Az Ügyrendi Bizottság nem javasolja, hogy a Képviselõ-
testület elfogadja a 2007. évi szakmai beszámolót, hiszen a beszámoló nem mond semmit az intézmény 
mûködésérõl.” Az Ügyrendi Bizottság a munkaterv elfogadását javasolta. A Szociális Bizottság is tárgyalta 
és támogatta a határozati javaslat elfogadását.



Miután az Igazgató Asszony nem kívánt hozzászólni, szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Szakorvosi Rendelõintézet 2007. évi szakmai 
beszámolójának, 2008. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet 
2007. évi szakmai beszámolóját és 2008. évi munkatervét jóváhagyja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az intézmény törvényes mûködését ellenõrizze.
 
Határidõ: Beszámoló és munkaterv jóváhagyása azonnal                               Felelõs: Jegyzõ
                 Ellenõrzés: folyamatos
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 9 igen, 5 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet fejlesztésére, bõvítésére és felújítására benyújtandó 

pályázat (Et.: 56/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést és a 
határozati javaslatok tartalmát. Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság az I. sz. határozati javaslatot az alábbi 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra: „A polgármester tegyen kísérletet arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe 
vevõ települések is járuljanak hozzá az önrész biztosításához.” A II. és III. számú határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja az Ügyrendi Bizottság.  A Pénzügyi Bizottság mind a három határozati javaslatot 
tárgyalta és támogatta.
A Szociális Bizottság szintén tárgyalta mind a három határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a 
Képviselõ-testületnek a határozatokat.
 
Kõrösy János: Javasolta, hogy az önrészhez mások is járuljanak hozzá. Megkérdezte, hogy a terv tartalmaz-
e olyan kiugrási lehetõséget, ami 5 éven belül is lehetõvé teszi, akármilyen hozzáépítéssel a háziorvosi 
kapacitás növelését. Amennyiben a bõvítés megvalósítható, maximálisan támogatja az elképzelést.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Heidt Éva Igazgató Asszony tanácskozási jogának 
megadását.
 
No: 14
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
Heidt Éva: Elmondta, hogy egy olyan megoldást sikerült találni, tekintettel arra, hogy a pályázat nem úgy 
íródott ki, hogy alapellátás bármilyen szinten szerepelhet benne, ezért az új épületben nem lehet elhelyezni a 
háziorvosokat, de a régiben meg tudják oldani.
 
Szakszon József alpolgármester: Fontosnak tartja, hogy Solymár Önkormányzata meghozta azt a döntését, 
hogy a Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet járóbeteg-szakellátását kívánja igénybe venni, mert 
így van meg az-az ellátási szám, amely lehetõvé teszi a pályázatokon való részvételt. Véleménye szerint 



fontos, hogy pályázni tudjanak, mert ha most esetleg nem is nyernek, egy második körös pályázaton csak így 
tudnak indulni.
 
Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy nyolc darab mellékletet csatolt ehhez az 
elõterjesztéshez, ajánlja mindenki figyelmébe, mert a projekttel kapcsolatos érdemi információkat tartalmaz.
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint mindent meg kellene próbálni ahhoz, hogy a pilisvörösvári Önkormányzat 
ne vegyen fel hitelt, hanem egyéb módon próbálja meg összeszedni a 65,2 millió forintos önrészt, mert 
tudomása szerint a solymári Önkormányzat gazdagabb. Méltánytalannak tartja, hogy itt kezelnek dupla 
annyi létszámú embert, mint Pilisvörösvár lakossága és Pilisvörösvár állja a teljes költséget.
 
Szakszon József alpolgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzatnak ez egy önként vállalt feladata (a 
megyének le lehetne adni) és szerinte ez egy jó döntés volt, mert valamilyen szolgáltatást adni kell a 
városnak. Solymár csatlakozása a mûködõképességet biztosítja.
 
Falics Jánosné: Megkérdezte, hogy mi lett volna, ha Solymár nem csatlakozik hozzájuk, mert õ úgy tudja, 
hogy a pályázat beadásának ez feltétele volt, ebben az esetben viszont Solymár tett szívességet. Tudomása 
szerint a Rendelõintézetet az Önkormányzat eddig még nem nagyon támogatta pénzzel, most itt lenne az 
elsõ lehetõség.
 
Szakszon József alpolgármester: Válaszában elmondta, hogy eszközbeszerzést alkalmanként támogatott az 
Önkormányzat.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az Ügyrendi Bizottság javaslata irreális kérés, 
amennyiben mégis ezt kívánják tõle, meg fogja tenni, de akkor ehhez egy testületi mandátumot és 
követelményt kér. Szavazásra tette fel az Ügyrendi Bizottság által javasolt kiegészítést. (A polgármester 
tegyen kísérletet arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevõ települések is járuljanak hozzá az önrész 
biztosításához.)
 
No: 15
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 8 igen, 3 nem és 5 tartózkodás szavazattal 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. számú határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet fejlesztésére, bõvítésére és felújítására benyújtandó 
pályázatról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi 
Szakorvosi Rendelõintézetének bõvítésére, felújítására, átépítésére a „Kistérségi járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. KMOP-2007-4.3.2. kódszámú pályázati kiírásra a pályázatát 
benyújtja. A Képviselõ-testület a pályázati projekt összköltségét 652 millió forintban határozza meg, 
melynek 10 %-át, azaz 65,2 millió forintot,  mint önrészt biztosítja a fejlesztési célú hitel terhére.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidõre nyújtsa be. A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat írja alá.
 
Fedezet forrása a fejlesztési célú hitel.
 
Határidõ: 2008. március 31.                                        Felelõs: Polgármester, Intézményvezetõ



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 15 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata 
Solymár Nagyközség járóbeteg-szakellátásáról a Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet 
keretében
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Solymár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2008. (II. 14.) Kt. sz. határozata alapján tudomásul veszi, hogy 
Solymár Nagyközség a Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet járóbeteg-szakellátását kívánja 
igénybe venni.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet 
mûködési engedélyének módosításához szükséges és egyéb ezzel összefüggõ intézkedések megtételére.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. számú határozati 
javaslat elfogadását.
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet által a „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a 
Közép-magyarországi régióban” c. KMOP-2007-4.3.2. kódszámú pályázathoz  szükséges  „Elõzetes 
megvalósíthatósági tanulmány” elkészíttetésének finanszírozásáról
 
 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a  Pilisvörösvár Városi 
Szakorvosi Rendelõintézet által a „Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi 
régióban” c. KMOP-2007-4.3.2. kódszámú pályázathoz  szükséges  „Elõzetes megvalósíthatósági 
tanulmány” elkészíttetésére pénzeszköz átadásként a Városi Szakorvosi Rendelõintézet részére  bruttó 
996.000 forint összeget átutal a 2008. évi költségvetés intézményi felújítási nevesített tartalékkeret terhére. 
Az átutalás a tanulmány elkészülte, illetve a pályázat sikeres benyújtása, befogadása után válik esedékessé.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló Megállapodás aláírására.
 
Határidõ: a pályázat sikeres befogadása                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Kõrösy János: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az ülésrõl el kell mennie, de késõbb tárgyalnak egy 
elõterjesztést, amely személyét is érinti (64/2008. számú). Kérése, hogy ne szavazzák meg a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba, mert nem kíván a jövõben semmilyen bizottságban 
tagságot vállalni.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  



 
Kõrösy János távozott az ülésrõl 21h-kor.
 
A Képviselõ-testület létszáma 15 fõre módosult.
 
 

Szünet: 2059-2114

 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösváron tervezett szabadidõs közterületek, játszóterek, parkok engedélyezési terveinek 

készíttetése (Et.: 55/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, tájékoztatásul elmondta, hogy a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
 
Pándi Gábor: Kérte, hogy amikor a tervezõvel a helyszínt megtekintik, az illetékes körzeti képviselõ is 
minden esetben legyen kiértesítve, õ maga pedig szeretne minden alkalommal jelen lenni.
 
Szakszon József alpolgármester: Számít mindenkire és örülne, ha minél többen folynának bele a munkába. 
Annyi segítséget kért, hogy a képviselõk a Mûszaki osztály felé jelezzék, hogy mely témák érdeklik õket.
 
Molnár Sándor: Tudomása szerint minden játszóteret be kell keríteni, õ is tud ajánlani olyanokat, akik 
rozsdamentes kerítésekkel foglalkoznak, javasolja minél több árajánlat bekérését, hogy a legoptimálisabbat 
lehessen kiválasztani. A másik javaslata, hogy a játszóterek elkészülte után arra is kell gondolni, hogy az 
üzemeltetést ki végzi majd.
 
Zám Zoltán: Felajánlotta, hogyha szükség van rá a bejárásokon szívesen részt vesz,  a Zrínyi utcai 
bejáráson viszont feltétlenül szeretne jelen lenni.
 
Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy most csak a terveztetésrõl döntenek, a 
kivitelezésre közbeszerzést kell majd kiírni. A képviselõk segítségét kéri – a kommunikáció kapcsán is – 
hogy ez nem 10 játszótér, hiszen kettõ park, és a maradék nyolcból is nemcsak játszótér, hanem kispálya, 
aszfaltos pálya, parkoló, stb. lesz kialakítva.
 
Szakszon József alpolgármester: Egyetértve Molnár Sándorral, elmondta, hogy majd azt kell eldönteniük, 
amikor közbeszerzési eljárás indul, hogy a fenntartást is egy adott idõre a közbeszerzési eljárás részévé 
teszik-e, vagy külön kell megoldani a kérdést.
 
Falics Jánosné: Felhívta a figyelmet az EU-s követelmények betartására, azaz, hogy ne legyenek 
balesetveszélyes játékok, mert a kártérítés esetén az Önkormányzatot terheli a felelõsség.
 
Preszl Gábor: Úgy tudja, hogy a játszótereknél nincsenek EU-s elõírások és szabványok, csak ajánlások 
vannak, és magyar szabvány létezik, amit be kell tartani.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösváron tervezett szabadidõs közterületek, játszóterek, parkok engedélyezési terveinek 
készíttetésérõl



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a tervezendõ helyszínek közül 
két kertjellegû helyszín, az Erdei kápolna mögötti terület és a Petõfi S. utcai közpark területére a Pagony 
Kft.-nek ad tervezési megbízást, a 268/2007. (XI. 29.) Kt. sz. határozat szerinti többi 8 játszóteret és 
sportpályákat tartalmazó tervezési helyszínre pedig a Sándor Kertépítészet Kft.-nek ad tervezési megbízást.
 
A tervezésnél a magas minõségre és a tervezett helyszínek igényes kialakításra kell törekedni. 
A tervezõ készítsen árazott és árazatlan költségvetést. A terv legyen alkalmas engedélyezési- és 
közbeszereztetési tervdokumentáció céljára is és legyen alkalmas a közbeszerzési mûszaki tartalom 
meghatározására.
 
A Képviselõ-testület felhívja a tervezõk figyelmét, hogy olyan tervdokumentációt készítsenek, amelyek 
alapján a kivitelezési eljárás közbeszereztetésénél a versenyegyenlõség nem sérülhet.
 
Fedezet forrása az óvodai játékok pályázatának önrésze és az intézményi felújítási tartalékkeret.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert a tervezési szerzõdések megkötésére.
 
A benyújtott árajánlatok alapján a tervezési szerzõdést a Sándor Kertépítész Kft-vel 840.000 forint + Áfa, a 
Pagony Kft-vel pedig 350.000 forint + Áfa tervezési díjra kell megkötni.
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

11. napirendi pont
A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása (Et.: 54/2008.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése és a Közbeszerzési Szabályzat értelmében, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.
 
Határidõ: április 15.                                                                            Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
12. napirendi pont



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetésérõl szóló 1/2007. (I. 31.) Kt. Sz. 
rendelet módosítása (ET.: 53/2008.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a rendeletmódosítást. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ rendelet módosításának elfogadását.
 
No: 21

 
6/2008. (III. 18.) számú rendelet

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésrõl szóló 1/2007. (I. 31.)
sz. rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

13. napirendi pont
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosításának jóváhagyása (Et.: 

52/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 48/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 11/2008. (II. 14.) számú határozatával 
elfogadott módosítását, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvény 1. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Szennyvíztisztító telep bõvítéséhez szükséges telekvásárlás (Et.: 44/2008.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Müller János: Úgy gondolja, hogy ezeknek a telkeknek a megvásárlására nincs szükségük, mert a telkeket 8-
10 éve az Önkormányzat használja, talán még a tulajdonosok sincsenek meg, de összeget ne tegyenek hozzá, 
nem javasolná, hogy erre az Önkormányzat pénzt fordítson.
 
Szakszon József alpolgármester: Válaszában elmondta, hogy valóban vannak olyan telkek, amelyek úgy 
néznek ki, mintha az Önkormányzat tulajdonában lennének – azok a kerítésen belül vannak – azokkal nem is 
foglalkoznak. A bõvítéshez szükséges – a kerítésen kívül - még öt egymás melletti telek. A 
magántulajdonban lévõ ingatlanok tulajdonosa a tulajdoni lap szerint nem érhetõ el. A kérdést nem tudják 
megkerülni, az új területeket be kell tenni a pályázatba.
 
Zám Zoltán: Javasolta az elbirtoklás lehetõségének a megvizsgálását.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Pontosításként elmondta, hogy a szennyvíztelep mai területe 
három hrsz-on helyezkedik el, abból a középsõ magántulajdonban van, a kerítésen túl van kettõ db. 
Önkormányzati terület és azt követõen még tovább három területre van szükség.
 
Bruckner Katalin: Nem tartja reálisnak a 700 forintos összeget. Javasolja, hogy az összeg legyen 300 
forint.
 
Molnár Sándor: Javasolja, hogy az Önkormányzat ne állapítson meg összeget, hanem tegye meg a 
megfelelõ lépéseket az ügy érdekében.
 
Szakszon József alpolgármester: Az biztos, hogy a terület hiányozni fog az Önkormányzatnak, ha nem 
tudja megvásárolni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a 300 forint/m2 ár elfogadását.
 
No: 23
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 1 igen, 11 nem és 3 tartózkodás szavazattal 
elutasította.
 
Molnár Sándor: Visszavonta a javaslatát.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 49/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
szennyvíztisztító telep bõvítéséhez szükséges Pilisvörösvár 1582, 1583 és 1584 hrsz-ú ingatlanok 
vételérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1582; 1583; 1584 hrsz-ú 
ingatlanokat megvásárolja azok tulajdonosától az értékbecslés alapján legfeljebb 700,- forint/m2 áron.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlantulajdonossal a fentiek figyelembe 
vételével tárgyaljon, és az adásvételi szerzõdést kösse meg.
 
A Képviselõ-testület az ingatlanok vételéhez szükséges fedezetet, a 3.872.400 forintot a 2008. évi 
költségvetési rendelet 14. sz. melléklet VII. fõcím., 11. alcím Földterület vásárlás-Szabadidõ központ címen 



rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázat benyújtása (Et.: 62/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 50/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 035 
hrsz-ú úton lévõ illegális hulladéklerakó felszámolására vonatkozó pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 035 hrsz-ú úton 
lévõ illegális hulladéklerakót felszámolja, és a felszámolásra vonatkozóan a pályázatot a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztériumhoz benyújtja.
 
A Képviselõ-testület a pályázathoz szükséges önrészt képezõ 1.250.000 forintból 925.000 forintot a 
Környezetvédelmi alapszámla terhére biztosít, a fennmaradó 325.000 forintot pedig az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, és a pályázathoz a szükséges 
nyilatkozatokat írja alá.
 
Határidõ: 15 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
A PVKB új elnökének megválasztása (Et.: 64/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kõrösy János nyilatkozott arról, 
hogy nem kíván a Pénzügyi Bizottságnak sem más Bizottságnak tagja lenni. Ezért kéri, hogy a határozati 
javaslatból a rá vonatkozó rész töröljék. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
módosítását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kéri, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a „Képviselõ-
testület felkéri a Jegyzõt, hogy a következõ Képviselõ-testületi ülésre terjessze be a Szervezeti és mûködési 
szabályzat módosítását”. Jelezte az érintett személynek, hogy a szavazás nyílt, és nem kell a kizárását kérnie 
a szavazásból, hiszen ezzel elfogadja a tisztséget.



 
Gromon István polgármester: Tekintettel arra, hogy nem voltak felkészülve arra, hogy Kõrösy János nem 
kíván a Bizottság tagja lenni, javaslatot tesz majd a következõ ülésen egy új tag megválasztására vagy egy 
külsõs tag visszahívására, hogy a bizottságban több legyen a képviselõ a külsõs tagnál. Erre most javaslatot 
nem tud tenni.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal:
- Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a következõ Képviselõ-testületi ülésre terjessze be a Szervezeti 
és mûködési szabályzat módosítását.
- „Kõrösy Jánost, a PVKB korábbi elnökét a PVKB tagjának” ezt a részt töröljék.
 
No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 51/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új elnökének megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) 25. §-a értelmében Kimmelné 
Sziva Máriát a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új elnökének megválasztja.  
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a következõ Képviselõ-testületi ülésre terjessze be a Szervezeti 
és mûködési szabályzat módosítását.  
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 13 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

17. napirendi pont
Az állami tulajdonú erdõk vagyonkezelését végzõ, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévõ 

erdõgazdasági társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása (Et.: 65/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést, majd 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 52/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozata az 
állami tulajdonú erdõk vagyonkezelését végzõ, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévõ 
erdõgazdasági társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
törvényjavaslat támogatásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy támogatja Kósa Lajos és Tasó 
László országgyûlési képviselõknek az állami tulajdonú erdõk vagyonkezelését végzõ, 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévõ erdõgazdasági társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó, T/4918 számú törvényjavaslatát.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a témával kapcsolatos Nyilatkozatot aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 



hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Müller János és Bruckner Katalin távozott az ülésrõl 2145-kor
 
A Képviselõ-testület létszáma 13 fõre módosult.
 
 

18. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 58/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a polgármesteri 
beszámolót. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 28
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 60/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 29
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

20. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Kimmelné Sziva Mária: A Báthory utca lakói felkeresték a forgalomtechnikai problémáikkal 
kapcsolatosan. Korábban már jelezte, hogy bizonyos szakaszokon kialakuló forgalmi „dugó” esetén ez a 
rész, mint menekülési útvonal jelentkezik az autósok számára (Vágóhíd u., Városház u, stb.) Sajnos nemcsak 
a személygépkocsik használják ezeket az útvonalakat, hanem a tehergépjármûvek is. A Báthory utcának egy 
szakasza nincs ellátva szilárd útburkolattal, ezért hatalmas por keletkezik. Kérik, hogy az utcában legyen 
kihelyezve a teherautók súlykorlátozását biztosító tábla, vagy pedig egyirányúsítsák az utcát.
- A másik kérdése a közvilágítással kapcsolatos, szintén ezen a területen 500 m-ként vannak elhelyezve a 
világítóoszlopok. Úgy hallotta az ottlakoktól, hogy a megállapodásban nem ez szerepel.
 
Gromon István polgármester: Írásban fognak válaszolni a felvetett kérdésekre.
 
Molnár Sándor: Többször felvetette már a Harcsa utca szilárdburkolattal történõ ellátását, melyre választ 
még nem kapott. Azt sem tudja elfogadni, hogy nincs a területen közmû. Kérdése, hogy mikorra tervezik a 



Harcsa utca aszfaltozását? 
 
Gromon István polgármester: Kérése a Mûszaki Osztályvezetõ asszonytól, hogy készítsenek egy listát, 
hogy hány alkalommal történt a válaszadás a Harcsa utcára vonatkozóan. Úgy gondolja, hogy az egy más 
kérdés, hogyha az utca lakói a válaszadást nem fogadják el.  
 
Molnár Sándor: Egyetlen egy alkalommal nem hallott válaszról a felvetõdött kéréssel kapcsolatosan. Azt a 
választ nem tudja elfogadni, hogy nincsen rá fedezet.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Korábban több kérés érkezett az út aszfaltozásával kapcsolatosan, 
melyre válaszoltak. A csatornahálózatot ki lehet építeni úgy, mint a Kálvária utcában, és késõbb a rendszerre 
rá lehet kötni, amint a szennyvíztisztító-telep fogadni tudja az újabb mennyiséget. A szennyvíztisztító-telep 
bõvítésére pályázatot lehet benyújtani, a tervezõk a megvalósíthatósági tanulmányt készítik, ennek a 
területnek a csatornázására is. A pályázat sikeres, akkor az ottlakók terhei csökkennek az elnyert pályázat 
összegével. A csatornázás után már nincsen semmilyen akadálya az útépítésnek.
 
Molnár Sándor: A továbbiakban sem tudja elfogadni Osztályvezetõ asszony válaszát. Tájékoztatást adott az 
utcát érintõ csatornahelyzetrõl. Kérdése, hogy mikorra fogják megoldani az utca leaszfaltozását?
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint ez Képviselõ-testületi hatáskör, és nem érinti a Hivatal 
dolgozóit. A költségvetés elfogadásánál lehetett volna módosító javaslatot tenni, mely az utca aszfaltozására 
a fedezetet biztosított volna, de ez nem történt meg. Vagy pedig egy elõterjesztést kell készíteni a 
beruházással kapcsolatosan.
 
Molnár Sándor: Korábban már készült elõterjesztés de döntés nem született az üggyel kapcsolatosan. 
Kérdése mit kell tennie azért, hogy elõrelépés történjen a felmerült problémával kapcsolatosan?
 
Gromon István polgármester: Képviselõ úr élhet a jogaival, miszerint elõterjesztést készíthet, a Hivatal az 
ügyviteli segítséget meg fogja adni.
 
Szöllõsi János: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy szemétgyûjtést szervez a vasút-vonal egy részének 
megtisztításáról. Kérné a polgármestert, hogy a szemét elszállításához a feltételeket biztosítsák.
 
Gromon István polgármester: Köszöni a segítséget, és a feltételeket biztosítani fogja.
 
Zám Zoltán: A gallyazásokkal még mindig probléma van, „barbár” módon kerülne a fák legallyazásra. 
Korábban azt kérte, hogy jelezzék neki, mikor történik a munkafolyamat, mert részese szeretett volna lenni a 
gallyazásnak. Kérdése, ki végezte el ezt a munkát? A levágott faágak pedig a földön hevernek, nem kerülnek 
elszállításra. Úgy gondolja, hogy a rászorulókon segíthetnének az összegyûjtött gallyakkal, és így nem kell 
az Önkormányzatnak elszállítási költséget fizetni.
 
Gromon István polgármester: A munkát vagy az ELMÛ vagy egy alvállalkozója végezete el.
 
Zám Zoltán: További kérdése a MOL gázvezetékkel kapcsolatos, mivel rémhírek terjednek a városban, 
miszerint az Önkormányzat utat épít a MOL vezeték mellett. Másik kérdése pedig a forgalomtechnikával 
kapcsolatos.
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület dönt minden építésrõl a Városban. A Szabályozási 
Tervben minden megtalálható. A Város honlapján egy új linket hoztak létre, mely a MOL témával 
foglalkozik, ezen az oldalon mindenfajta információ megtalálható. A budapesti Bányakapitányságnak írtak 
egy levelet, melyben megkérdezték, hogy a MOL miért nem kért engedélyt a nyomvonal módosításra.
 



Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A nyomvonal-módosításhoz nem adtak szakhatósági engedélyt. 
Válasz ezzel kapcsolatosan még nem érkezett. Tájékoztatást adott a MOL gázvezeték nyomvonaláról.
A forgalomtechnikával kapcsolatosan elmondta, hogy az ügy folyamatban van, amint tudnak, küldenek 
értesítést.
 
Zám Zoltán: Elmondta a Fiber-Net-tel kapcsolatosan, hogy minden nap folyamatos az internet kihagyás. 
Úgy gondolja, hogy a probléma hátterében a gallyazás játszik szerepet.
- Korábban felvetette két gyalogátkelõhely kialakítását, (templomnál és a rablósorral szemben) mivel nagyon 
sok idõ ember is közlekedik ezeken a részeken, és nagy a forgalom.
- Kérdése, hogy a Szent E. Otthonnal szemben ki lehet-e alakítani egy buszmegállót?
 
Gromon István polgármester: Szeretné kérni a Képviselõket, hogy kérdéseket tegyenek fel a felvilágosítás-
kérés keretein belül.
 
Zám Zoltán: Korábban volt egy kérése, hogy a Fiber-Net-tel legyen egy hasonló bejárás, mint amilyen az 
ELMÛ-vel volt. Kérdése, hogy ebben az ügyben történt-e elõrelépés?
 
Gromon István polgármester: Sajnos ezekre a felvetésekre nem tud mit reagálni, és nem tudja, hogy 
milyen levelet fogalmazzon meg a cégnek, mivel konkrét kérdés nem hangzott el Képviselõ úrtól.
 
Zám Zoltán: Megoldást szeretne.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2214 órakor.      
 
 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ
 
 


