
Ikt. szám: 01-55/21/2018.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2018. november 29. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képvi-selõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller 
Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, 
Kiss István György, Kõrössy János, Kozek Gábor
 
Távollétét jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Jákliné Komor 
Szilvia oktatási referens, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Péntek Beáta intézményvezetõ – Napos Oldal, Paul Csaba mezõgazdász, 
Palkovics Mária Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásként elmondta, hogy másolatban kiosztásra került a Nagy-tó körüli sétány 
és futópálya használati útmutatója. A tó körül hat ponton kerülnek majd kihelyezésre a tájékoztató táblák.
Javasolja, hogy az eperfával kapcsolatos elõterjesztést tárgyalják meg a 2. napirendben, mivel az ülésre 
meghívták Paul Csaba mezõgazdászt. Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének 
elfogadását.    
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                           Elõadó
 

1.)      Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl (Et.: 205/2018.) 

Gromon István
 polgármester

 
2.)      A Templom téren álló védett eperfa kezelése (Et.: 

211/2018.)      
 

Gromon István
 polgármester

3.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által 
fenntartott intézményekre vonatkozó 2019. évi belsõ 
ellenõrzési terv elfogadása (Et.: 196/2018.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

4.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetésérõl szóló 2/2018. (II. 09.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 206/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési koncepciója (Et.: 207/2018.) 

Gromon István
 polgármester



6.)      A Friedrich Schiller Gimnázium és a Cziffra György A.M. 
Iskola épületéhez tartozó csapadékvíz-elvezetés 
átalakításához szükséges tervek elkészítéséhez tervezõ 
kiválasztása (Et.: 201/2018.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

7.)      A Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. (219/2A/3-4 hrsz) szám 
alatti önkormányzati társasházi lakások értékesítése (Et.: 
197/2018.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)      A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 
8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 
198/2018.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

9.)      Csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése az Erkel Ferenc 
utca végén és a Csendbiztos utcában (Et.: 209/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

10.)
           
 

Pilisvörösvár kerékpárforgalmi hálózati tervének 
elkészítéséhez tervezõ kiválasztása (Et.: 210/2018.)

Gromon István
 polgármester

 
11.)

           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 119/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozatának 
visszavonása, valamint a Pilisvörösvári Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének 
festéséhez támogatás biztosítása (Et.: 212/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

12.)
           
 

Jubileumi jutalom kifizetésének elrendelése (Et.: 
202/2018.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
Zárt 
ülés

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. 
évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása (Et.: 
199/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

13.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 213/2018.)    Gromon István
 polgármester

 
14.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 204/2018.)    
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

15.)
           
 

Felvilágosítás kérés                   

 
 

 
1. napirendi pont

Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke
Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 205/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Törvény szerint a Társulás 
mûködésérõl a Társulásban részt vevõ minden polgármesternek legalább évente egy alkalommal be kell 

http://www.google.com/url?q=http://www.aszod.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5xQCIAigdPgH7LYMlQmQVnN2FKg
http://www.google.com/url?q=http://www.aszod.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5xQCIAigdPgH7LYMlQmQVnN2FKg


számolnia a saját Képviselõ-testületének. A Társulási Tanácsnak évente legalább 6 rendes ülést kell tartania. 
A mûködéshez szükséges/fontos témák a költségvetés, a költségvetés módosítása, zárszámadás.
Pilisvörösvár számára ez az ellátási forma kedvezõbb, mivel a társulásban történt feladatellátásért közel 4 
millió forinttal magasabb állami normatíva jár, továbbá a társulásban lévõ másik két település is hozzájárul a 
munkaszervezeti feladatok ellátásához, mivel a Napos Oldal mûködtetõje a GESZ.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 146/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl szóló polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi mûködésérõl szóló, a határozat mellékletét képezõ 
polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
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.
 
 

2. napirendi pont
A Templom téren álló védett eperfa kezelése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 211/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. 
A nyáron egy vihar következtében a Templom téren álló eperfa egyik hatalmas ága elhasadt, letört. A sérülés 
következtésben láthatóvá vált a törzs belseje, s az, hogy a fa szakszerû kezelésre szorul. Az önkormányzat 
ajánlatkérési eljárást bonyolított le a fa szakértõi vizsgálatára, a szükséges beavatkozások, kezelések 
megtételére az eperfa megmentése érdekében.
A szakértõ felmérte a fa állapotát, és elkészítette a részletes kezelési javalatot is. A fa becsült életkora 135 év 
köré tehetõ. A fa megmentése érdekében szükséges erõteljesen visszavágni a koronaalapig, és további 
halaszthatatlan kezeléseket szükséges a fa ezen részein elvégezni, annak érdekében, hogy az épen maradt 
részek kihajthassanak.  
A szakértõ leírta, hogy az eperfa jelen állapotában életveszélyes, bármikor letörhet a beteg, korhadt részekrõl 
ág. A fõ ágakat szinte csak a kéreg tartja, ezért fontos a mielõbbi visszavágásuk.
A szakértõi javaslat alapján az önkormányzat pályázatot írt ki a feladatok elvégzésére. Egyetlen ajánlat 
érkezet, amely összeg igen magasnak bizonyult, így más kedvezõbb megoldást próbáltak keresni. Végül arra 
a megállapításra jutottak, hogy ha találnak egy céget, aki rendelkezik kosaras autóval, és olyan munkatárssal, 
aki képes és jogosult kosaras autóról favágási tevékenységet végezni, akkor - megfelelõ szakértõi 
közremûködéssel és irányítással - ez a munka költséghatékonyabban is elvégezhetõ.
Sikerült is találni ilyen céget, a szakmai felügyeletet pedig ugyanaz a cég biztosítaná, akitõl az eredeti 
árajánlat érkezett. Így a 8 órával számolt szakmai irányítás során a munka elvégzésére bruttó 114.554 forint 
fedezetet kell biztosítaniuk. A kosaras autó illetve a favágási munkák elvégzéséhez 387.350 forint összeggel 
kell hozzájárulni. A sebkezeléseket, az utómunkálatokat az önkormányzat kertészeti csoportja fogja 
elvégezni.



Úgy gondolja, hogy a város polgárait érzékenyen fogja érinteni, hogy az eperfa erõsen vissza lesz vágva, de 
ahhoz, hogy a fát megmentsék, szükséges elvégezni ezeket a munkálatokat.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy a szakértõk hogyan ítélték meg: mennyi esélye van annak, hogy a fa túléli 
ezeket a beavatkozásokat? Amennyiben a fa újra kihajt, ezek után mennyi lehet az élettartama? További 
kérdése, mivel jóval kedvezõbb összegen kivitelezhetõ a fa kezelése, ugyanúgy az elõírtaknak megfelelõ 
kezelésben fog részesülni az eperfa?  
 
Gromon István polgármester: Beszélt a szakértõvel, aki elmondta, hogy az eperfa erõs növekedésû, gyors 
sarjadású, így minden valószínûség szerint életben fog maradni, de lehet, hogy nem lesz ennyire esztétikus a 
lombkoronája.   
 
Paul Csaba mezõgazdász: Elmondta, hogy a visszavágást követõen a fa ki fog hajtani. Ahol az ágak le 
lesznek vágva, azon a részen a vágás okozta sebek le lesznek kezelve. A fa lombkoronája kisebb lesz, de ki 
lehet alakítani egy kerek, egybefüggõ lombozatot az új fiatal hajtásokból. A szakvéleményben egy évtizedes 
életképességet fogalmazott meg a szakértõ. Több összetevõje lehet annak, hogy a fa meddig életképes pl. 
idõjárás, kezelés.
 
Gromon István polgármester: A szakértõvel történt beszélgetés során megkérdezte, hogy milyen fát 
ültessenek, ha esetleg arra kerülne a sor, hogy ki kell vágni a fát. A szakértõ válasza az volt, hogy az 
másodlagos kérdés, hogy milyen fát ültetnek, a legfontosabb szempont az, hogy hova, mivel a vezetékek a 
földben és a levegõben ezt a területet behatárolják. Úgy gondolja, hogy a Templom téren lehetõség van még 
ültetni egy fát, amelyet a vezetékek nem fognak korlátozni a növekedésében.   
 
dr. Kutas Gyula: Úgy gondolja, hogy a fa ott fog állni megcsonkítva, és nem lesz szép látvány. Hiába 
fogják megmenteni és életben tartani az eperfát, a régi fényét már nem fogja visszaadni, amit az erõs 
visszavágás elõtt nyújtott. Kicsit túlzottnak tartja egy eperfa esetében ezt a mértékû anyagi ráfordítással való 
gondoskodást. Az eperfa helyett itt a téren inkább ültetne egy nemes fát.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 147/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata
a Templom téren álló védett eperfa kezelésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Templom téren álló 135 éves 
védett eperfa megmentése érdekében elvégezteti a Garden Fasorfenntartó Kft. szakértõi vizsgálati 
jegyzõkönyve szerint szükséges kezelési feladatokat, a munkára vállalkozó Álomszer Kft.-vel, az ajánlata 
szerinti nettó 305.000 forint, azaz bruttó 387.350 forint áron.
 
A Képviselõ-testület a munkálatok szakmai irányításával (mûvezetésével) megbízza a Garden Fasorfenntartó 
Kft-t az árajánlat szerinti bruttó 12.700 forint/óra mûvezetési díjjal és bruttó 12.954 forint/alkalom 
kivonulási költséggel.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést az Álomszer Kft.-vel és a 
Garden Fasorfenntartó Kft.-vel kösse meg és írja alá.
 
Fedezet forrása 2018. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 15. sora (zöldterület-kezelés).
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen és 3 tartózkodás szavazatával 
hozta.       



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalra

 és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozó
 2019. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 196/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A belsõ 
ellenõrzési vezetõ elkészítette az önkormányzatra, a Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott 
intézményekre vonatkozó 2019. évi belsõ ellenõrzési tervet.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.  
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 148/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
2019. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a kockázatelemzéssel 
alátámasztott 2019. évi belsõ ellenõrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozik, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelõen, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésérõl szóló

 2/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 206/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását. 
 
No.: 5

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 

18/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló

2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

 5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 207/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Az államháztartásról szóló törvény nem írja elõ költségvetési koncepció készítését. Ennek ellenére, a 
költségvetés tervezésének megkönnyítése céljából minden évben elkészítik a költségvetési koncepció 
tervezetét.
Elõzetes számítások alapján nagyságrendileg 43 millió forinttal alacsonyabb összegû mûködési támogatással 
számolhatnak az adóerõ-képesség növekedése miatt.
Az általános mûködési támogatás csökkenését az adóerõképesség növekedése okozta, amely az iparûzési adó 
fizetésére kötelezett vállalkozások adóalap-növekedésének és a lakosságszám csekélyebb mértékû 
emelkedésének a következménye. Az egy fõre jutó adóerõképesség a 2018. évre 29.192 forint volt, míg ez 
az érték 2019-re 33.621 forint. Így az önkormányzatnak szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie, mivel 
32.000 forint feletti az egy lakosra jutó adóerõ-képesség összege.
A koncepció szerint a Hivatalban dolgozó köztisztviselõk részére adható cafetéria-juttatás a jövõ évtõl 
200.000 forintra, azaz a törvény szerint a maximumra módosulna (eddig 193.000 forint/fõ  volt ez az 
összeg.) A közalkalmazottak – óvodák, bölcsõde és a Napos Oldal – tekintetében a maximálisan adható 
cafetéria-juttatás eddig 60.000 forint volt, itt is emelést javasol (120.000 Ft/fõ), hátha a munkaerõ 
elvándorlást ezzel vissza tudják tartani. A közalkalmazottak bére igen alacsony.  A béreket az önkormányzat 
nem tudja megemelni, ezért tett javaslatot a cafetéria-juttatás emelésére. Sajnálatos módon az óvodák 
óvodapedagógus hiánnyal küzdenek. Sok esetben, ha egy kicsivel is több juttatást kap az óvónõ máshol, 
akkor már feladja az állását, és elmegy máshová. Az önkormányzatnak ez a kiadás nagyságrendileg 8-9 
millió forintba fog kerülni, ha a Képviselõ-testület támogatja a javaslatot. A költségvetés tervezeténél 
pontosan látni fogják az elõirányzatokat. Amennyiben módosítani kívánnak a cafetéria-juttatáson, ez esetben 
a költségvetés tárgyalása során még megtehetik.   
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 149/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerint elfogadja Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepcióját.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét a jelen 
költségvetési koncepció figyelembe vételével, a törvényes határidõn belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

6. napirendi pont
A Friedrich Schiller Gimnázium és a Cziffra György A. M. Iskola 

épületéhez tartozó csapadékvíz-elvezetés átalakításához szükséges tervek 
elkészítéséhez tervezõ kiválasztása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 201/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
A gimnázium és a zeneiskola épületének jelenlegi csapadékvíz-elvezetési rendszere átalakítást igényel, mert 
az épület ÉK-i oldalánál, a Petõfi Sándor utca felé a tetõsíkról származó, és a burkolatokról összegyûlõ 
csapadékvíz az épület mellett megáll. A tervezésre árajánlatokat kértek be.
Szükséges egy talajmechanikai vizsgálat, aminek az eredménye befolyásolhatja, hogy a telken belüli 
szikkasztás megoldható, vagy a csapadékvíz csapadékvíz-csatornába vezetése a kedvezõbb/gazdaságosabb.
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésben megfogalmazásra került, hogy „… ajánlatadó a helyszíni bejárás során 
megállapította, hogy a közcsatornába való bekötés tervezés szempontjából nehezen vagy nem oldható meg…”. 
Ezt a mondatot nem tudja értelmezni. Az ajánlatadó nem tudja megtervezni a csapadékvíz-csatornába való 
vízelvezetést?
 
Gromon István polgármester: A szakértõk megvizsgálják mindkét kivitelezési lehetõséget. Amennyiben a 
csatornába való csatlakozással szeretnék megoldani a vízelvezetést, úgy igen nagy szintkülönbséget kellene 
áthidalniuk. Véleménye szerint az ajánlatadó erre utalt azzal, hogy nehezen vagy nem megoldható a 
csatornába való bekötés.    
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az árajánlatot úgy kérték, hogy mindkét megoldást vizsgálja meg 
a tervezõ. A két megoldási lehetõség közül végül a gazdaságosabb változatot terveztetnék meg. A 
közcsatornába való bebocsájtással kapcsolatosan azért fogalmazott így az ajánlatadó, mert a Petõfi utca 
szintjérõl, ami jóval alacsonyabban van, a Szabadság utca magasságára kellene átemelõ szivattyúval a vizet 
feljuttatni a csatornába. Szükséges azt is megvizsgálni, hogy ezt a mennyiségû csapadékvizet a rendszer be 
tudja-e még fogadni.  
A Képviselõ-testület az elkészült tervet és lehetõségeket újra tárgyalni fogja.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 150/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Friedrich Schiller Gimnázium és a Cziffra György A. M. Iskola épületéhez tartozó csapadékvíz-
elvezetési rendszer átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére tervezõ kiválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium 
és Zeneiskola épületéhez tartozó csapadékvíz-elvezetési rendszer átalakítására a kiviteli terveket és 
költségbecslést a 2018. október 04-i ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó tervezõvel elkészítteti.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Gimnázium és Zeneiskola épületéhez 
tartozó csapadékvíz-elvezetési rendszer átalakításához szükséges  tervdokumentáció elkészítésére az 
ajánlatkérési eljárásban mind a kettõ verzióra (I. verzió: bruttó 977.900 forint; II. verzió: bruttó 1.130.300 
forint) a legkedvezõbb ajánlatot adó ÉLITI ’92 Kft.-vel 890.000 forint + Áfa, azaz bruttó 1.130.300 forint 
tervezési díjjal - mely keretösszeg, s amelyen belül a végül megtervezésre kerülõ változat kerül kifizetésre - 
az árajánlatnak megfelelõen a szokásos jogi garanciákat tartalmazó tervezõi szerzõdést megkösse.
 
A fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat  2018. évi 



költségvetésének módosításáról szóló, 12/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendeletének általános 
tartalékkerete (22. melléklet 19. sor).

 
Határidõ: folyamatos                                                             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.
 
 

7. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. (219/2A/3-4 hrsz) szám alatti 

önkormányzati társasházi lakások értékesítése 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 197/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Ismertette az elõterjesztést. Úgy gondolja, hogy az értékesítés sikeresnek mondható. A másik két lakást újra 
meghirdetik.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 151/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Csobánkai u. 3. szám alatti 219/2/A/3 hrsz-ú önkormányzati lakás értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 128/2018. (IX. 27.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati 
eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 219/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, 
Csobánkai u. 3. szám alatt elhelyezkedõ önkormányzati lakást értékesíti Feldhoffer Zsuzsa és Horváth Attila 
részére, az ajánlat szerinti 13.701.000, azaz tizenhárommillió-hétszázegyezer forintos vételáron úgy, hogy a 
szerzõdés megkötésekor vevõk a vételárat egy összegben megfizetik az eladónak.
 
A Feldhoffer Zsuzsa és Horváth Attila által benyújtott pályázat a 128/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozattal kiírt 
pályázat feltételeinek megfelelt.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés aláírására.

 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 152/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Csobánkai u. 3. szám alatti 219/2/A/4 hrsz-ú önkormányzati lakás értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 128/2018. (IX. 27.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati 



eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 219/2/A/4 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, 
Csobánkai u. 3. szám alatt elhelyezkedõ önkormányzati lakást értékesíti Horváth Attila részére, az ajánlat 
szerinti 13.801.000, azaz tizenhárommillió-nyolcszázegyezer forintos vételáron úgy, hogy a szerzõdés 
megkötésekor vevõ a vételárat egy összegben megfizeti az eladónak.
A Horváth Attila által benyújtott pályázat a 128/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat 
feltételeinek megfelelt.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés aláírására.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

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

szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 198/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.  
A sétány és a futópálya hamarosan mindenki számára használhatóvá válik, ezért szükséges a létesítmények 
használati rendjének megállapítása, illetve a rendeltetésellenes használat és károkozás szankcionálása.
Nagyon fontos a futópálya és sétány védelme, a rongálások megakadályozása érdekében. Kihelyezésre kerül 
a Nagy-tóhoz egy használati útmutató, melyben meghatározásra kerülnek a futópályán és sétányon a 
megengedett és a tiltott magatartások. Autóval és motorral kizárólag ott lehet ráhajtani a sétányra, ahol azt a 
forgalomtechnikai jelzések megengedik. A használati útmutató alapján az aszfaltos sétány: sétálás, 
kerékpározás, rollerezés, gördeszkázás céljából használható. A gumiburkolat kizárólag futásra használható.
A rendõrség figyelmét is felhívta arra, hogy ezen a részen is rendszeresen járõrözzenek. Úgy gondolja, hogy 
a lakosság segítségével tudják csak megvédeni ezt a létesítményt a károkozások ellen.   
 
Fresz Péter: Kérdése, hogy a szabálysértõ ellen elegendõ-e egy fotó illetve a gépjármû rendszáma, melyet a 
Hivatal részére továbbítana, hogy az illetõ ellen eljárás induljon?
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ: Amennyiben a rendelet módosítását elfogadja a Képviselõ-testület, 
akkor a holnapi napon kihirdetjük, és ha a figyelmeztetõ táblák kihelyezése is megtörténik,  utána lehet 
hatósági eljárást lefolytatni a szabálysértõvel szemben.
Egyébként a fotó és a gépjármû rendszáma elegendõ ahhoz, hogy eljárást tudjon a Hivatal indítani a 
szabálysértõ ellen.
 
Kõrössy János: Javasolja, hogy a használati útmutató tábláról vegyék le az „ingyenes” kifejezést. Számára 
zavaró, hogy az „ingyenes” szó a táblán szerepel.
 
Kiss István György: Elmondta, hogy számtalan esetben találkozott már hasonló sportlétesítménnyel, ahol 
fizetni kell a használatért.
 
Gromon István polgármester: A táblák már a gyártás folyamatában vannak, így azokon már nem lehet 
módosítani.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 10

http://www.google.com/url?q=http://www.aszod.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5xQCIAigdPgH7LYMlQmQVnN2FKg
http://www.google.com/url?q=http://www.aszod.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=2486&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5xQCIAigdPgH7LYMlQmQVnN2FKg


 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 

19/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló
8/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú)

 szavazatával megalkotta.
 

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

9. napirendi pont
Csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése

az Erkel Ferenc utca végén és a Csendbiztos utcában
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 209/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Az iparterület csapadékvíz-elvezetésének legkritikusabb része az Erkel Ferenc utca vége és a Csendbiztos 
utca alsó szakasza. Erre a területre gyûlik össze a csapadékvíz a burkolt Erkel Ferenc utcából, valamint a 
burkolatlan Csendbiztos utca felsõ szakaszáról, s a nagyobb esõzések idején a lezúduló csapadékvíz szinte 
járhatatlanná teszi a keresztezõdésben a gépjármûvel való közlekedést.
A megoldási javaslat szerint az Erkel utcai burkolt útfelület végén egy víznyelõ rendszer kerülne kiépítésre, 
amelybõl egy zárt csõben jutna el a víz az útkeresztezõdés túlsó oldalára, és a továbbiakban a Csendbiztos 
utca alsó szakaszán egy földárokban tud majd tovább folyni a csapadékvíz.   
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésben a következõ mondat szerepel: „.. A Mûszaki osztály folyamatosan 
figyeli, hogy melyek a városban a legfontosabb vízelvezetési és útkarbantartási feladatok...” . Szeretné 
elkérni ezt a listát, mert megnézte volna az általa korábban bejelentett Görgey utcai csapadékvíz elvezetés 
probléma ezen a listán hányadik pontként szerepel.   
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Létezik egy lista, amelyeken a kritikus helyszínek fel vannak 
tüntetve, de nem fontossági szempontok alapján tartják ezt nyilván. Nagy esõzésekkor ezeket a helyszíneket 
végig járják, ekkor a vízfolyások még láthatóak, és fel tudják mérni a probléma okát illetve, hogy milyen 
megoldás lehetséges a vízelvezetésre.
A Görgey utcai csapadékvíz-elvezetés is szerepel ebben a listában. A közelmúltban az utcában az egyik 
ingatlantulajdonost felszólították a vízelvezetõ árok kitisztítására. A vizsgálatot továbbra is folytatják az 
utcával kapcsolatosan.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 153/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
az Erkel Ferenc utca végén és a Csendbiztos utca alsó szakaszán a csapadékvíz-elvezetõ rendszer 
kiépítésérõl 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Erkel Ferenc utca és a 



Csendbiztos utca keresztezõdésében, valamint a Csendbiztos utca alsó szakaszán (az Erkel Ferenc utca és a 
Szent László utca közötti szakaszon) kiépítteti a csapadékvíz-elvezetõ rendszert.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti munkák elvégzésére az ajánlatkérési 
eljárásban összességében legjobb ajánlatot adó vállalkozóval, a Nadi Építõ Kft.-vel, a vállalkozási szerzõdést 
megkösse, az ajánlatban szereplõ bruttó 2.965.450 forintos összeggel.
 
A fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról szóló, 12/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 24. mellékletének 10. 
sora. („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” – 3. háziorvosi rendelõ 
kialakításának pályázati önrésze.)
                       
Határidõ: folyamatos                                                             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.
 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösvár kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítéséhez tervezõ kiválasztása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 210/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
A Pénzügyminisztérium, a nyár folyamán PM_KEREKPARUT_2018 címmel pályázatot hirdetett, melyen 
az önkormányzat nem tudott indulni, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak.  
A pályázati kiírás egyik feltétele volt, hogy a pályázó település rendelkezzen egy „szakértõk által készített és 
a város fejlesztési céljaival összhangban kidolgozott „Kerékpárforgalmi Hálózati Terv”-vel. Az 
önkormányzat több kerékpárút-tervvel is rendelkezik, de sajnos egyik terv sem felelt meg a pályázati 
követelményeknek. Javasolja, hogy az önkormányzat készíttesse el a mostani elõírásoknak megfelelõ 
„Kerékpárforgalmi Hálózati Terv”-et, hogy egy esetleges következõ kiírásnál tudjanak pályázni.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy a felsorolt pályázók referencia munkáit valaki megvizsgálta-e kivitelezési 
illetve tervezés szinten? Nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlat valóban a legjobb megoldás az önkormányzat 
számára.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az elõterjesztést készítõ kolléganõ alaposan megvizsgálta az 
ajánlatot adó cégeket, pontosan az ajánlatok közötti nagymértékû különbségek miatt. A legkedvezõbb árat 
adó cégnek jó referenciái voltak, és az árajánlata is részletesen kidolgozott, szakmailag megalapozott volt.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 154/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár város kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítésére tervezõ kiválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár város 
kerékpárforgalmi hálózati tervét a 2018. október 4-i ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó tervezõvel, 
a Bonum Via Kft.-vel elkészítteti.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Pilisvörösvár város kerékpárforgalmi 



hálózati tervének elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezõbb ajánlatot adó Bonum Via Kft.-vel 
1.200.000 forint + Áfa, azaz bruttó 1.524.000 forint tervezési díjjal, a szokásos jogi garanciákkal a tervezõi 
szerzõdést megkösse.
 
A fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat  2018. évi 
költségvetésének módosításáról szóló, 12/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendeletének általános tartalék 
kerete (22. melléklet 19. sor).
 
 Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester
                                                                                                                      
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 119/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozatának 

visszavonása, valamint a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tornatermének festéséhez támogatás biztosítása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 212/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta 
és támogatta a határozat elfogadását.  
Az Érdi Tankerület igazgatója november 20-án elõször telefonon, majd írásban is jelezte az önkormányzat 
felé, hogy a tetõ felújítására a Kézilabda Szövetséghez a pályázatot végül nem nyújtották be, mert a 
tornaterem tetõfelújítását a Tankerületnek sikerült saját forrásból megoldani, így az önkormányzat által 
biztosított bruttó 3,3 millió forint pályázati önrészre nem tartanak igényt.
Viszont az iskola tornatermén a korábbi beázások okozta károkat helyre szeretnék állítani és kérte, hogy az 
önkormányzat járuljon hozzá a tornaterem festési, helyreállítási munkáinak költségéhez. A festés várhatóan 
1 millió forintba fog kerülni, a helyreállításra az ajánlatkérés jelenleg folyamatban van, így annak költségét 
még nem ismerik. Javasolja, hogy a képviselõ-testület 500.000 forinttal támogassa a tornaterem kifestését és 
a korábbi beázások miatti károk helyreállítását.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 155/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
a 119/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozat visszavonásáról és a Pilisvörösvári Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének helyreállítási és festési költségeiben való részt vállalásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 119/2018. (IX. 27.) Kt. sz. 
határozatát visszavonja tekintettel arra, hogy a határozatban biztosított 3.300.000 forint pályázati 
önrésztámogatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete nem kívánja igénybe venni, 
mivel a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének lapostetõjét teljes 
egészben saját forrásból újította fel.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyúttal úgy dönt, hogy 500.000 forinttal támogatja 
a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének a korábbi beázások miatt 
szükséges helyreállítási és festési munkáit.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Tankerületi Központtal pénzeszköz-átadási 
megállapodást kössön utólagos finanszírozással 500.000 forint összegre, a tornaterem helyreállítási és festési 



munkáinak támogatásaként.
 
A fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról szóló, 12/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelete 24. mellékletének 11. 
során biztosítva van.   
 
Határidõ: folyamatos                                                             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.
 
 

12. napirendi pont
 Jubileumi jutalom kifizetésének elrendelése 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 202/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. 
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ: Elmondta, hogy azok a közszolgálatban dolgozók – közalkalmazottak 
(pl. pedagógusok, óvónõk), köztisztviselõk, állami tisztviselõk, stb. –, akik a 25, 30, 35, illetve 40 éves 
szolgálati jogviszonyt betöltik, jubileumi jutalomra jogosultak.
Polgármester úr 2018. március 4. napján elérte a 30 éves jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati idõt. 
Polgármester úr munkáltatója a Képviselõ-testület, ezért a Testület a határozat elfogadásával jogszabályi 
kötelezettségének tesz eleget, és elrendeli a jubileumi jutalom kifizetését. 
Felhívta a figyelmet, hogy ez nem mérlegelésen alapuló döntés, mivel a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 
törvény szerint ez jár az érintett számára.
A jubileumi jutalom kifizetése a jubileumi jutalomra jogosító idõ betöltésének napján esedékes. Sajnálatos 
módon a jelenlegi számfejtõ programba, amely 2015. novemberében került bevezetésre, a korábbi számfejtõ 
programból a központilag végzett adatok átemelése nem történt meg hiánytalanul, és ez okozta azt a 
technikai problémát, amiért csak most kerül kifizetésre a jubileumi jutalom. Az adatok helyreállítása, pótlása 
a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követõen megtörtént.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a Képviselõ-testületnek kötelessége határozatot hoznia az ügy 
tekintetében?
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ: A Kttv. értelmében a polgármester felett a Képviselõ-testület 
gyakorolja a munkáltatói jogokat, de a jegyzõ kezeli a személyi anyagát, valamint a foglalkoztatási 
jogviszonnyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat is a jegyzõ látja el. Jelen  esetben a Képviselõ-testület a 
munkáltatói jogkörét gyakorolja azzal, hogy hoz egy határozatot, amelyben elrendeli a jubileumi jutalom 
kifizetését, ez  alapján teheti meg a Hivatal a további intézkedéseket az összeg kifizetésére vonatkozóan. 
Amennyiben nem kerülne most kifizetésre az összeg, akkor a munkaviszony megszûnését követõ 3 éven 
belül jogosult az érintett személy a jubileumi jutalomra, és érvényesítheti ezt a jogát.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy Jegyzõ asszony jelen esetben milyen jogviszonyban áll a Hivatallal, mivel 
semmilyen tájékoztatást nem kaptak erre vonatkozóan?
 



Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ: Véleménye szerint az mindenki számára egyértelmû volt, hogy jegyzõ 
asszony szülési szabadságra fog menni. A szülési szabadság elõtt az utolsó napig ellátta a munkakörét. A 
jegyzõ munkáltatója a polgármester, tehát hivatalosan nem a Képviselõ-testület felé, hanem a polgármester 
felé kellett ezt bejelentenie.
Jegyzõ asszony korábbi szülési szabadságai idején valóban még a régi önkormányzati törvény és 
köztisztviselõi törvény volt hatályban, akkor a jegyzõ munkáltatója a Képviselõ-testület volt, így a jegyzõ 
szülési szabadsága miatti távollétének idejére a jegyzõi feladatok ellátására határozatot kellett hoznia a 
Képviselõ-testületnek, hogy megbízzák az aljegyzõt a jegyzõi feladatok ellátásával, és mint mb. jegyzõ látta 
el a feladatkört és aláírnia is ennek ismeretében kellett.        
A jelenleg hatályban lévõ Mötv. és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény alapján, ha a jegyzõ tartósan 
távolt van, az aljegyzõ teljes jogkörrel helyettesíti, és helyette ír alá. A „megbízott jegyzõ” fogalma jelenleg 
nem ismert a hatályos jogszabályok alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlója mind a jegyzõ, mind az 
eljegyzõ esetében a polgármester. Egyébként december 29-én lesz fél éves a jegyzõ asszony kislánya, és 
Jegyzõ asszony január 2-tól ismételten munkába áll a Hivatalban.   
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Elmondta, hogy jegyzõ asszony személyesen is bejelentette a 
június 21-i ülésen, hogy fél éves szülési szabadságra megy, és fogadják szeretettel Gergelyné Csurilla Erika 
aljegyzõt, aki ez idõszak alatt helyettesíteni fogja.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 156/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
Gromon István polgármester 30 éves közszolgálati jubileumi jutalmának kifizetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdésébe foglalt jogkörében eljárva megállapítja, 
hogy Gromon István polgármester 2018. március 4. napján elérte a 30 éves jubileumi jutalomhoz szükséges 
szolgálati idõt, így a Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján, mint munkáltató elrendeli részére a törvény szerinti 
háromhavi illetménynek megfelelõ 2.091.300 forint, azaz kettõmillió-kilencvenegyezer-háromszáz forint 
jubileumi jutalom kifizetését.
A jubileumi jutalom kifizetéséhez a fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet 
2/2. mellékletének személyi juttatások során biztosítva van.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt)        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

Zárt ülés napirendi pontja
 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
 2019. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 199/2018.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.



 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 157/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Balogh Evelin hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 158/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Hlogyik Tamás hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 159/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Keresztes Vanessza hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 



A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 160/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Malczanek Orsolya Renáta hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 161/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Marlok Fanni hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, 
azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Marlok Katalin hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet. 
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 163/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Tóth Hajnalka hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 
10 hónapon, azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.         
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 164/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Tóth Zsófia hallgató 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, 
azaz két egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.         
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 165/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára érkezett „B” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Malczanek Donát János tanuló 2019. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”B” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5000 forint/hó összeget biztosít, 
3x10 hónapon, azaz hat egymást követõ tanulmányi féléven keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
      

Nyílt ülés folytatása 1934-kor
 

 
13. napirendi pont

Polgármesteri beszámoló
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 213/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No.: 15     
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 166/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót. 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 nem szavazatával 
hozta.               
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 204/2018.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 167/2018. (XI. 29.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót.                    
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. (1 képviselõ a szavazásban nem vett részt)                       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy az év utolsó ülésére decemberi ülésre 13-án 
kerül sor, illetve minden Képviselõ megkapta a Nagy-tó körüli futópálya és sétány ünnepélyes átadásáról 
szóló meghívót, melyre mindenkit szeretettel vár.
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 1937-kor.                               
             

 
K.m.f.

 
 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyzõ
 
 
 


