
Ikt.szám: 01-448-1/2007.
 

Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2007. január 25. napján 1600 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Horváth József, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy 
János, Dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Müller János, Paul László, Pándi Gábor, 
Preszl Gábor, Dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Bruckner Katalin
 
Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ, 
Scharf Zsuzsanna könyvvizsgáló, Dr. Guth Zoltán Gimnázium igazgatója, Hoós Sándor Mûvészetek Háza 
igazgatója, Piros Attila a Terranova Kft. igazgatója, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje.  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselõ-testület 16 fõvel 
határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplõ 10. napirendi pontot a 11/2007. sz. elõterjesztést az 
1. napirendi pontban, a 4. napirendi pontot 4/2007. sz. elõterjesztést az 5. pontban való megtárgyalásra. 
Továbbá javasolja levenni a 13. napirendi pontban szereplõ 14/2007. sz. elõterjesztést a napirendrõl. 
Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 18/2007. sz. elõterjesztést a 15. napirendi pontban való tárgyalásra, és 
a 17/2007. sz. elõterjesztést a 16. napirendi pontban való tárgyalásra.
 
Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy a 15. napirendi pontot a 7/2007. sz. elõterjesztést, és a 11. 
napirendi pontot a 13/2007. sz. elõterjesztést a költségvetési rendelet elõtti megtárgyalásra, mivel azok 
összefüggenek a költségvetéssel. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az új napirendi pontok felvételének elfogadását.
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendet 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a napirendet 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Dr. Guth Zoltán igazgató úr tanácskozási jogának 
megadását. 
 
No: 3
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 15 igen szavazattal megadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:



 
1.)      A Gimnázium és Zeneiskola közüzemi számláinak 

költségmegosztása (Et.: 11/2007.)
Gromon István
polgármester

 
2.)      Szakorvosi Rendelõintézet „Beteg-elõjegyzési, irányítási 

rendszer kialakítási” pályázat támogatása (Et.: 3/2007.)
Gromon István
polgármester

 
3.)      A köztisztviselõk 2007. évi teljesítményértékeléséhez a 

teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 1/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyzõ

4.)      Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás 
szervezésére vonatkozó engedély (Et.: 9/2007.)

Gromon István
polgármester

 
5.)      Együttmûködési Megállapodás megkötése a Saint-Gobain 

Weber Terrranova Kft-vel  (Et.: 4/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

6.)      A Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
intézményvezetõi pályázati kiírása (Et.: 5/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 

7.)      A Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetõi pályázati 
kiírása (Et.: 6/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 
8.)      Grádus Óvoda intézményvezetõi pályázati kiírása

(Et.: 2/2007.)
Gromon István
polgármester

 
9.)      Fejlesztési célhitelkeret átcsoportosítása hitelcél-módosulás 

miatt (Et.: 13/2007.)
Gromon István
polgármester

 
10.)

           
 

A Vörösvári Újság értékesítési árának meghatározása
(Et.: 7/2007.)

Gromon István
Polgármester

 
11.)

           
 

Szerzõdéskötés Pilisvörösvár Város hivatalos Honlapjának 
karbantartásáról, és a Vörösvári Újság on-line változatának 
szerkesztési feladatainak ellátására (Et.: 8/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 

12.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési 
rendeletének elfogadása (Et.: 15/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 
13.)

           
 

Rákóczi utcai óvoda kivitelezésénél a kötbér és minõségi 
kifogások miatt visszatartott összeg felhasználásáról (Et.: 
10/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

14.)
           
 

Gépjármû használatba adása (Et.: 16/2007.) Gromon István
polgármester

 
15.)

           
 

Pilisvörösvár – Perbál DN 800 PN63 bar nyomású földalatti 
gázszállító vezeték létesítésével kapcsolatos építkezés 
természetvédelmi területen (Et.: 18/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

 



16.)
           
 

A 70 év felettiek ajándékutalványa (Et.: 17/2007.)
 
 

dr. Szakmári Mária 
Magdolna

Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 

elnöke
 

Zárt
ülés

03-2026/2006. számú kérelem elutasítása miatti fellebbezés 
(Et.: 12/2007.)

dr. Szakmári Mária 
Magdolna

Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 

elnöke
 
 
 
 

1. napirendi pont
A Gimnázium és Zeneiskola közüzemi számláinak költségmegosztása (Et.: 11/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Gimnázium és 
az Önkormányzat között négy megoldásra váró ügy van folyamatban. Közös érdek, hogy megoldást 
találjanak a problémák rendezésére. Felülvizsgálták a közüzemi számlák költségmegosztását, ez szerepel az 
elõterjesztésben. Ismertette az elõzményeket. Egyeztetések folynak a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatával. A szakértõk vizsgálata alapján az elõterjesztésben szereplõ összeg jogosnak tekinthetõ. 
2004-ben az Önkormányzat túlfinanszírozta 4.9 millió Ft-tal a Gimnáziumot. A mai megállapodás arról szól, 
hogy a Hivatal elismeri a fennálló tartozását, és rendezi a határozatban leírtak szerint, ezek után a 
Gimnázium is visszautalja a túlfinanszírozási összeget a Hivatal számlájára. Így megoldásra kerül két vitás 
téma. Telefonon egyeztetett Heinek Ottóval (a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnökével) és ígéretet kapott az ügy megoldására.
 
Dr. Guth Zoltán Gimnázium igazgatója: Úgy gondolja, az elhangzottak alapján nem szükséges a 
kiegészítés.
 
Zám Zoltán: Javasolja, hogy a két fél írjon alá egy megállapodást, miszerint kölcsönösen rendezik az 
összegeket és csak a különbözetet utalják át a Gimnázium részére. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Pénzügyi jogszabályok szerint, szabályosan csak az 
elhangzott megoldás lehetséges.
 
Dr. Guth Zoltán Gimnázium igazgatója: Az elmúlt két évben a Zeneiskola rezsiköltségét a Gimnázium 
finanszírozta. Véleménye szerint ez az Önkormányzat feladata lett volna.
Preszl Gábor: Az ÜB ülésen javasolta, hogy az épületben szereljenek fel almérõ órákat 2007. augusztus 30-
ig, és erre vállaljon kötelezettséget a Képviselõ-testület. Úgy gondolja, hogy ez megoldást jelente.
 
Gromon István polgármester: Ismételten ismertette az ÜB módosító javaslatát. A PVKB tárgyalta és 
támogatja a határozati javaslatot.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy milyen nagyságrendû az-az összeg, amelyet az almérõk 
elhelyezésére költetnek? Az épület hálózati rendszere bonyolult. Úgy gondolja, hogy gazdaságilag nem 
biztos hogy megéri felszereltetni az almérõket.
 



Dr. Guth Zoltán Gimnázium igazgatója: Korábban is felmerült az almérõk elhelyezésének kérdése a 
Gimnázium épületében. A mûszaki osztály a felmérések után kiszámolta, hogy milyen méreteket öltene a 
beruházás, majd a válasz az volt, hogy sokba kerül.  
 
Pándi Gábor: Javasolja, hogy esetleg a késõbbiekben tárgyaljanak az almérõkrõl, és a jelenlegi határozatot 
támogassák.
 
Gromon István polgármester: Kérdése Preszl Gáborhoz, hogy fenntartja-e módosító javaslatát?
 
Preszl Gábor: Visszavonja a módosító javaslatát.
 
Gromon István polgármester: A almérõk költségvonzatának utána járnak. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozat a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Zeneiskola közüzemi számlái költségmegosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Zeneiskola közüzemi számlái költségmegosztását a következõképpen fogadja el:
 
1./ Az elektromos áramdíjszámlák (2005. július 31-ig: 74139512 sz. fogyasztómérõ alapján,  2005. 
augusztus 1-jétõl a 9900369603 sz. fogyasztómérõ alapján) esetében a területegységre vonatkoztatott, m2 

arányos megosztást fogadja el a Zeneiskola által használt területek arányában, amelyek a következõk:
 
            2004. július 1-2005. június 30-ig         773,1 m2,
            2005. július 1-2006. június 30-ig         821,1 m2,
            2006. július 1-tõl                                 597,6 m2.
 
2./ A gáz felhasználás tekintetében (fogyasztásmérõk számai: 00230383, 04313697 gysz.) a légköbméter 
arányos felhasználási megosztást fogadja el, a használt terület légköbmétere arányában a következõk szerint:
 
            2004. július 1-2005. június 30-ig         2914,97 m3,
            2005. július 1-2006. június 30-ig         3044,57 m3,
            2006. július 1-tõl                                 2440      m3.
 
3./ A Víz-és csatornadíj költségmegosztásánál havi 10 m3-es átlagfogyasztást vesz figyelembe.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatával megállapodást írjon alá a közüzemi díjszámlák megosztása részletes szabályairól és a 
fizetési feltételekrõl.
A Német Nemzetiségi Gimnázium által az adott idõszakra és az adott fogyasztómérõk alapulvételével 
kifizetett számlák az elõzõekben részletezett megosztás szerinti költségeit Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény önálló gazdálkodású intézménye útján megtéríti. A Képviselõ-testület 
lehetõséget teremt almérõk felszerelésére, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó 
intézményekben a közüzemi díjak az elkövetkezõkben mérhetõk, elkülöníthetõk legyenek.
 
Fedezet forrása: a 2007. évi költségvetés
 
Határidõ: azonnal és folyamatos                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Szakorvosi Rendelõintézet „Beteg-elõjegyzési, irányítási rendszer kialakítási”

 pályázat támogatása (Et.: 3/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Bizottságok tárgyalták és 
támogatják a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2007. (I. 25.) Kt.  sz. határozata  a  
Szakorvosi Rendelõintézet „Beteg-elõjegyzési, irányítási rendszer kialakítási pályázat támogatásáról”
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet 
által benyújtott pályázatot támogatja. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elõterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot aláírja, határidõre nyújtsa be annak érdekében, hogy a pályázat 
lebonyolítása eredményes legyen. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati célok 
megvalósítását ellenõrizze.
 
Határidõ: 2007. január 30.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
3. napirendi pont

A köztisztviselõk 2007. évi teljesítményértékeléséhez a teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 
1/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az ÜB tárgyalta és támogatja a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2007.  (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények 
meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításáról
 

1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 34. §  (3) bekezdése alapján 2007. évre a Polgármesteri Hivatal 
teljesítménykövetelményeinek alapját képezõ célokat a határozat melléklete szerint határozza meg.

2.) Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy az 1. pontban kijelölt 
célok alapján állapítsa meg a Hivatal köztisztviselõi munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 
teljesítménykövetelményeket.

3) A Képviselõ-testület felkéri  a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa 
meg a jegyzõ munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket és az 
értékelésrõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.

 



Határidõ :         1. pontra:  azonnal                                               Felelõs: 1-2. pontra : Jegyzõ
                        2. pontra:  2007. január 31.                                               3. pontra: Polgármester
                        3. pontra:  teljesítménykövetelmények

     megállapítása 2007. 01.31
                                        teljesítménykövetelmények értékelése: 2007.12.31.
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére

vonatkozó engedély (Et.: 9/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az ÜB tárgyalta és javaslata volt, 
hogy keressék fel a kérelmezõt a bõvebb tájékoztatás végett, és addig a Képviselõ-testület ne hozzon 
határozatot. A PVKB elfogadásra javasolja a B) határozati javaslatot. Tájékoztatásképpen kiosztásra került a 
kérelem, mellyel az Önkormányzathoz fordultak. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ B) 
határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó engedélyezésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi 
XVI. törvény 5. §-a értelmében nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a pénzügyminiszter úr 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, 
amelynek keretében az önkormányzatunk területén fogadóiroda kialakítására is lehetõség nyílna.
 
Határidõ: 2007. január 31.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Együttmûködési Megállapodás megkötése a Saint-Gobain Weber Terrranova Kft-vel

(Et.: 4/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel Piros Attila, a 
Terranova Kft. igazgatójának tanácskozási jogát.
 
No: 8
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette, miszerint az OKSB és ÜB tárgyalta és támogatja a határozati 
javaslatot.  A PVKB módosító javaslatai a mai napon kiosztásra kerültek.



 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet a cég múltjáról és 
mûködésérõl. Ismertette a kérelmet, melyben egy új technológiával szeretnék a felszínre hozni a kitermelt 
anyagot, egy új beruházást terveznek a telephelyen. Rajzok bemutatásával ismertette a szóban felmerült 
területeket. A tulajdoni lapon ipari területként van nyilvántartva a terület, viszont a rendezési terv 
átminõsítette bányaterületté. Az erre vonatkozó lehetõségek sajnos nem teszik lehetõvé, hogy ezen a 
területen a beruházást megvalósíthassák. Az elõterjesztésben szerepelnek a helyrajzi számok és a 
beépíthetõséggel kapcsolatos számadatok is. Nagyon fontos a cég jövõje szempontjából a beruházás. 
Léteznek olyan erdõterületek, melyek bányászati jog szempontból a cég tulajdonában vannak, továbbá 
vannak olyan földterületek, melyek magántulajdonban vannak. Az Önkormányzat egy korábbi rendelete 
alapján (természetvédelmi védettség okán) nem lehetséges, hogy a bányászati koncesszió által biztosított 
tevékenységet végezzenek.
Elmondta, hogy a helyszínen bányásszák a legtisztább dolomitot. Abban az esetben, ha más területrõl kell a 
helyszínre szállítani a dolomitot, akkor egy titán-dioxidos eljárással kell fehéríteni az anyagot, mely a 
környezetre káros hatással van.
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy tudja, ahogyan halad elõre (Piliscsaba irányába) a kitermelés, ugyan 
úgy történik meg „rekultiváció” a már kitermelt területen, ennek keretében fásítás, füvesítés.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Az elmúlt két évben átalakult a technológia, egy új és korszerû 
dolomittörõt üzemeltek be, mely a legnagyobb szemcsékbõl is fel tudja dolgozni a szükséges anyagokat. Így 
minimális a selejtre kerülõ anyag, és a következõ 50 évben az 1 tizedét fogják lebontani annak, amit az 
elmúlt 100 évben kitermeltek.  
Az ilyen jellegû bányamûvelésû területekre speciális elõírások vonatkoznak a visszatöltést illetõen, kb. 80-
100 cm termõföldet kell behordani az üres területre, majd az új facsemeték ide kerülnek beültetésre. Az új 
beruházással szeretnék megvalósítani azt a mintaüzemet, mely munkabiztonságilag és környezetvédelem 
tekintetében egyedülállóvá válik.
 
Horváth József: Véleménye szerint a természetet nem kellene a dolomit kitermelés rovására tönkretenni. A 
területen õshonos feketefenyõ él. Szeretné tudni, milyen nagyságú területrõl lenne szó?
 
Gromon István polgármester: Kiosztásra került egy térkép, melyen jelezve van a terület nagysága.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: A kitermelt területek még az adott évben visszapótlásra kerülnek. 
Úgy tudja, hogy vörösfenyõ él ezen a területen, és nem tartozik az értékes fenyõfajták közé.
 
Horváth József: Az étékét az növeli ennek a feketefenyõnek, hogy Közép-Európában itt õshonos. A 
rekultivációt pedig a törvény írja elõ.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Úgy gondolja, hogy a törvény és jogszabályok alapján az 
Önkormányzattal szemben nem érvényesítette a cég a kártérítési igényét, melyet az átminõsítések végett „el 
kell szenvednie”. Ismételten elmondta, hogy abban az esetben, ha messzebbrõl kell ideszállítani ezt az 
anyagot, akkor a tisztítás szükségessé válik. Az ezzel kapcsolatos folyamatok jelentkezni fognak a helyi 
adóban is, mely csökkentésre kerül.
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy a térkép szerinti felsõ bányaszakasz rekultivációja megtörténik-e? A 
fenyõtémához elmondaná, hogy ezek a fák úgy lettek idetelepítve és nem õshonos fafajtáról van szó.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Nem mûvelik azt a szakaszt, és erre az évre facsemetékre 4.5 
millió Ft–ot különítettek el. 
 
Sax László: Kérdése a 7,5 m-es toronnyal kapcsolatos, miszerint a zaj, milyen mértékben fogja a város 
lakosságát érinteni?



 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: A zaj ma sem a magasságtól függ, hanem a dolomit bányászásával 
kapcsolatos. A zaj a dolomit õrlése közben jön létre. Az új beruházás során a zaj meg fog szûnni, mivel egy 
csigasorral juttatják a felszínre az összetört dolomitot. Úgy gondolja, hogy a zajszintet felül kell vizsgálni.
 
Dr. Kutas Gyula: Véleménye szerint inkább a 10-es úttal párhuzamosan folytatódik a kitermelés, itt viszont 
nincs folyamatos erdõtakaró. Elmondaná, hogy a feketefenyõ nem egyedül itt található, csak a technológia 
volt különleges, amivel megpróbálták betelepíteni erre a dolomitos területre.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a körülvevõ veszélyeket kellene felülvizsgálni, a zajról 
már beszéltek. A másik probléma a por, de már az sem számottevõ, mint az elmúlt évekkel ezelõtt volt. 
Abban az esetben, ha a Terranova Kft. más megoldást talál a dolomit tisztítására, nem biztos hogy az 
Önkormányzat tudomására hozza. Úgy gondolja, hogy súlyos aggályok nem akadályozzák a szerzõdést 
megkötését. Ismertette a Terranova Kft. kéréseit. Az Önkormányzat iparûzési adó szempontjából juthat 
egyébként plusz bevételhez.
 
Kõrösy János: Elmondaná, hogy ez a fenyõfaj értéktelen, a környezõ dombokon is kivágják ezeket a fákat 
és helyette lombos erdõt (tölgyet, kõrist) telepítenek. Kérése vagy kérdése lenne, hogy a rekultiváció 
alkalmával inkább lombhullató fákat telepítsenek ezekre a területekre, melyek nem okoznak környezeti 
veszteségeket.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Természetesen nyitottak bármilyen más javaslatra.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy ki fogja a Terranova Kft-t segíteni az Önkormányzat 
részérõl szakmailag? Megoldásnak látja a környezetszennyezés szempontjából a Terranova Kft. fejlesztését, 
mert megoldásra talál a zaj és szennyezés kérdése. A bányászati terület pedig távolodik a várostól.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: A por akkor szabadul fel, amikor külszíni robbantás történik. Ma 
már a robbantás kismértékben történik és azonnal kitermelik a dolomit.
 
Kõrösy János: Elmondaná Szakszon József úrnak, hogy segíteni fogja a munkát, mivel a lakhelyével 
kapcsolatosan érintett az ügyben.
 
Piros Attila Terranova Kft. igazgatója: Úgy gondolja, hogy mint a Város és Magyarország meghatározó 
cége nem hunyhat szemet a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ügyekben. Maximális nyitott és 
segítséget nyújt a késõbbiek során is a Képviselõ-testületnek.
 
Molnár Sándor: Érintettségét szeretné bejelenteni az üggyel kapcsolatosan. Kérése, hogy a Képviselõ-
testület szavazza meg, hogy szavazatával hozzájárulhat-e a szavazáshoz. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette az Ötv-ben és az SZMSZ-ben foglaltakat. Szavazásra tette fel 
Molnár Sándor kizárást.
 
No: 9
A Képviselõ-testület 3 igen és 11 nem szavazattal nem zárta ki Molnár Sándort a szavazásból.
 
Gromon István polgármester: Szeretne egy jó kapcsolatot kialakítani a Terranova Kft.-vel. A Bizottságok 
tárgyalták és támogatják a határozati javaslatot.
 
Szakszon József alpolgármester: A tegnapi PVKB ülésen elhangzott módosított határozatot ismertette, 
mely kiosztásra került.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a következõ módosításokkal a határozati javaslatot:



 
1)      Az Együttmûködési Megállapodás I. 5. pontjának elsõ mondata a következõkre módosul: 

„Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy feloldja a 
019/6 és 019/7 helyrajzi számon nyilvántartott, a bányatelkekkel lefedett területet a helyi, 
természetvédelmi védettség alól, tekintettel arra, hogy ezen a területen a Weber Terranova bányászati 
joggal rendelkezik.”

 
2)      Az Együttmûködési Megállapodás II. pontjának címe fölé a következõ fõcím kerül beillesztésre, az 

alcím változatlanul hagyása mellett: „A Saint-Gobain Weber Terranova Kft. által vállalt 
kötelezettségek”

 
3)      Az Együttmûködési Megállapodás II. 6. pontjának második tagmondata a következõkre módosul: 

Az elsõ utalásra 2007. április 5-ig (legkorábban az aláírástól számított 60 nap), az utolsó utalásra 
„2010. április 5-ig kerül sor.”

 
4)      Az Együttmûködési Megállapodás III. 10. pontjának elsõ mondata a következõkre módosul: 

Pilisvörösvár Város bármely önkormányzati kezelésben lévõ épületének felújításakor illetve 
építésekor a Weber-Terranova által helyben gyártott termékek listaáraiból 50 % kedvezményt biztosít 
a felújítás, illetve építés tervdokumentációjában kiírt mennyiségekre vonatkozóan, „az 
Önkormányzat által meghatározott módon.”

 
5)      Az Együttmûködési Megállapodás IV. 13. pontjának utolsó mondata a következõkre módosul: „Az 

elsõ helyszíni bejárásra 2007. június 30-ig kerül sor.”
 
6)      Az Együttmûködési Megállapodás IV. 13. pontja a következõ mondattal kerül kiegészítésre: „Az 

együttmûködés értékelésére évente, a helyszíni bejárás alkalmával kerül sor.”
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a Saint-
Gobain Weber Terranova Kft-vel kötendõ együttmûködési megállapodás elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja jelen határozat 
mellékletét képezõ, a Saint-Gobain Weber Terranova Kft-vel megkötendõ együttmûködési megállapodást a 
következõ módosításokkal:
 

7)      Az Együttmûködési Megállapodás I. 5. pontjának elsõ mondata a következõkre módosul: 
„Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy feloldja a 
019/6 és 019/7 helyrajzi számon nyilvántartott, a bányatelkekkel lefedett területet a helyi, 
természetvédelmi védettség alól, tekintettel arra, hogy ezen a területen a Weber Terranova bányászati 
joggal rendelkezik.”

 
8)      Az Együttmûködési Megállapodás II. pontjának címe fölé a következõ fõcím kerül beillesztésre, az 

alcím változatlanul hagyása mellett: „A Saint-Gobain Weber Terranova Kft. által vállalt 
kötelezettségek”

 
9)      Az Együttmûködési Megállapodás II. 6. pontjának második tagmondata a következõkre módosul: 

Az elsõ utalásra 2007. április 5-ig (legkorábban az aláírástól számított 60 nap), az utolsó utalásra 
„2010. április 5-ig kerül sor.”

 



10)  Az Együttmûködési Megállapodás III. 10. pontjának elsõ mondata a következõkre módosul: 
Pilisvörösvár Város bármely önkormányzati kezelésben lévõ épületének felújításakor illetve 
építésekor a Weber-Terranova által helyben gyártott termékek listaáraiból 50 % kedvezményt biztosít 
a felújítás, illetve építés tervdokumentációjában kiírt mennyiségekre vonatkozóan, „az 
Önkormányzat által meghatározott módon.”

 
11)  Az Együttmûködési Megállapodás IV. 13. pontjának utolsó mondata a következõkre módosul: „Az 

elsõ helyszíni bejárásra 2007. június 30-ig kerül sor.”
 

12)  Az Együttmûködési Megállapodás IV. 13. pontja a következõ mondattal kerül kiegészítésre: „Az 
együttmûködés értékelésére évente, a helyszíni bejárás alkalmával kerül sor.”

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttmûködési megállapodást aláírja.
A településrendezési szerzõdés megkötésére a határidõ az együttmûködési megállapodás aláírásától 
számított 60 nap.
 
Határidõ: 60 nap                                                                                Felelõs:  Alpolgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

Szünet: 1741-1758

 
 

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

Intézmény intézményvezetõi pályázati kiírása (Et.: 5/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Bizottságok tárgyalták és támogatják a határozati javaslatot.
 
Sax László: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az NNKÖ elfogadja a határozati javaslatot.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Ház, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény intézményvezetõi pályázati kiírásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
 
magasabb vezetõi megbízására az alábbi pályázati kiírást jelenteti meg az Oktatási Közlönyben:
 
Pályázati feltételek:

Ø      felsõfokú szakirányú egyetemi,- fõiskolai végzettség, és szakképzettség,
Ø      szakvizsga elõnyt jelent,
Ø      legalább 5 éves szakmai gyakorlat,



Ø      büntetlen elõélet,
Ø      német nyelvtudás elõnyt jelent,
Ø      vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.

Az állás betöltésének ideje: 2007. augusztus 16-tól 2012. augusztus 15-ig.
A magasabb vezetõi megbízás ideje: határozott idejû, 5 év.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

Ø      az iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát,
Ø      érvényes erkölcsi bizonyítványt,
Ø      szakmai önéletrajzot,
Ø      az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai programot, vezetõi elképzeléseket.
 

A pályázathoz csatolni kell:
Ø      a bérre vonatkozó igényt,
Ø      a pályázatot elbírálók részére a pályázatba való betekintési jogot,
Ø      bérezés: Kjt alapján + vezetõi pótlék.
 

A pályázat benyújtási helye:
 
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala
Gromon István polgármester
2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.
 
A borítékra kérjük ráírni: Mûvészetek Háza intézményvezetõi pályázat
 
Felvilágosítás kérhetõ az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129, 128
 
A pályázat benyújtásának a határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelentéstõl számított 30 nap
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidõt követõ 30 nap utáni Képviselõ-testületi ülés.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást jelentesse meg az Oktatási Közlönyben. 
A pályázati eljárás elõkészítését a OKSB, az intézmény által delegált közalkalmazotti képviselõ végzi.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetõi pályázati kiírása (Et.: 6/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az OKSB javaslata, hogy a 
Grádus Óvodát vonják össze a Német Nemzetiségi Óvodával, majd a Grádus Óvoda tagintézményként 
mûködjön tovább. A Grádus Óvoda vezetõje nyugdíjba vonul. Így a késõbbiekben hatékonyabban tudnak 
mûködni az óvodák hiszen megvalósulna a szabályszerûség is. Az óvodavezetõkkel a tárgyalásokat 
lefolytatták, akik egyetértettek az összevonással. A Grádus Egyesület vezetõje is egyetértett az összevonás 
lehetõségével és támogatja, azzal a kérésével, hogy a szerzett valamint az örökölt jogaik megmaradhassanak, 
melyeket eddig gyakoroltak.
 
Sax László: Kérése a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében, hogy a pályázati kiírásban kerüljön 



javításra a szakmai gyakorlat idõtartama. Az 5 év szakmai gyakorlat helyett szerepeljen a 10 éves idõtartam.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az elhangzott javaslattal nincs probléma, csak a pályázók 
körét fogja leszûkíteni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosító javaslatot, amely a 10 éves szakmai 
gyakorlatról szól.
 
No: 12
A Képviselõ-testület határozatot 6 igen, 7 nem és 2 tartózkodás szavazattal elutasította.
 
Pándi Gábor: Javasolja, hogy támogassák Sax László 10 éves módosító javaslatát, hiszen a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési joga van az ügyben.
 
Gromon István polgármester: Ismételten szavazásra tette fel a módosító javaslatot, mely a 10 éves 
szakmai háttérre vonatkozik.
 
No: 13
A Képviselõ-testület a módosítást 13 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosítással elfogadott javaslatot, miszerint 10 éves 
szakmai háttérrel rendelkezzen a pályázó.
 
 
 
 
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda intézményvezetõi pályázati kiírásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda 
magasabb vezetõi megbízására az alábbi pályázati kiírást jelenteti meg az Oktatási Közlönyben:
 
Pályázati feltételek:

Ø      felsõfokú szakirányú fõiskolai végzettség, és szakképzettség,
Ø      szakvizsga elõnyt jelent,
Ø      legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
Ø      büntetlen elõélet,
Ø      német nyelvtudás elõnyt jelent,
Ø      vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.

Az állás betöltésének ideje: 2007. augusztus 16-tól 2012. augusztus 15-ig.
A magasabb vezetõi megbízás ideje: határozott idejû, 5 év.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

Ø      az iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát,
Ø      érvényes erkölcsi bizonyítványt,
Ø      szakmai önéletrajzot,
Ø      az intézmény mûködésére vonatkozó szakmai programot, vezetõi elképzeléseket, helyzetelemzésre 

épülõ fejlesztési elképzeléseket.
 

A pályázathoz csatolni kell:
Ø      a bérre vonatkozó igényt,



Ø      a pályázatot elbírálók részére a pályázatba való betekintési jogot,
Ø      bérezés: Kjt alapján + vezetõi pótlék.
 

A pályázat benyújtási helye:
 
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala
Gromon István polgármester
2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.
 
A borítékra kérjük ráírni: Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetõi pályázat
 
Felvilágosítás kérhetõ az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129, 128
 
A pályázat benyújtásának a határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelentéstõl számított 30 nap
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidõt követõ 30 nap utáni Képviselõ-testületi ülés.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást jelentesse meg az Oktatási Közlönyben.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Grádus Óvoda intézményvezetõi pályázati kiírása

(Et.: 2/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a határozati 
javaslatokat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a Grádus 
Óvoda átszervezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Grádus Óvodát 2007. 
augusztus 16-tól a Német Nemzetiségi Óvoda tagintézményeként kívánja továbbmûködtetni.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a közoktatási törvény alapján a véleményezési joggal rendelkezõ 
szervezetek véleményét kérje meg, a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását 
biztosítsa. A jegyzõ a véleményeket terjessze a Képviselõ-testület elé, hogy a döntést azok ismeretében 
hozhassa meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont



Fejlesztési célhitelkeret átcsoportosítása hitelcél-módosulás miatt (Et.: 13/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatja a határozati javaslatot.
 
Szakszon József alpolgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy az átcsoportosításs egy évben 5 
millió Ft megtakarítást jelent.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
 
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
fejlesztési célhitelkeret hitelcéljainak átcsoportosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2006. évben közbeszereztetett 
fejlesztési célhitel keretét (500 millió Ft) jelen határozatában a következõ fejlesztési célok szerint 
csoportosítja át:
 
A Templom Téri Általános Iskola felújításához benyújtandó címzett támogatás önrészéhez szükséges 
101.014 e Ft hitel felvétele helyett:
 
A 3-as hitelcélon belül:

-         Sportpálya felújítás (mûfüvezés) céljára                    6.075.000 Ft-ot
-         Mûvészetek Háza mûszaki ellenõrzése céljára            1.944.000 Ft-ot
-         Napos Oldal Szociális Központ akadálymentesítésének pályázati önrésze céljára 12.340.580 Ft-ot

         -    Szakorvosi Rendelõintézet bõvítési tervére 1.350.239 Ft-ot
Összesen: 21.709.819 Ft. 
 
A 3-as hitelcélról a 2. hitelcélra: 

-         Switelsky Kft útépítés különbözete céljára 5.913.023 Ft-ot
-         Viadom Rt útépítése céljára 65.131.911 Ft-ot
-         Hostnik Kft temetõ parkoló megvalósítása céljára 2.770.311 Ft-ot
-         Ipari Útépítõ Társaság útépítése céljára 5.488.560 Ft-ot

Összesen: 79.303.805 Ft.

Átcsoportosítás mindösszesen: 101.013.623 Ft

 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt felé az átcsoportosítási kérelmet 
terjessze elõ.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont



A Vörösvári Újság értékesítési árának meghatározása
(Et.: 7/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
újság mûködést felülvizsgálták. Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy nyomdát váltottak és a három 
árajánlatból a legmegfelelõbbet választották. Éves szinten kb. 900 e Ft-ot spórolnak a nyomdaköltségen. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság értékesítési áráról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság kiadásainak 
és bevételeinek 2006-os alakulásáról készült tájékoztató alapján úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság 
értékesítési árát 2007. januárjától 200 Ft/db-ban határozza meg.
 
A Képviselõ-testület jelen határozatának elfogadásával egyben módosítja a Tájékoztatási Koncepció 1. 
pontjának (6) bekezdését.
 
Határidõ: 2007. január                                                                        Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
Javasolja, hogy módosítsák a napirendi pontok sorrendjét és a 11. napirendi pontban tárgyalják meg a 
8/2007. sz. elõterjesztést. Szavazásra tette fel a napirendi pont sorrendjének elfogadását.
 
No: 18
A Képviselõ-testület a napirendet 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
 

11. napirendi pont
Szerzõdéskötés Pilisvörösvár Város hivatalos Honlapjának karbantartásáról, és a Vörösvári Újság on-

line változatának szerkesztési feladatainak ellátására (Et.: 8/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
OKSB tárgyalta és támogatja a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2007. (I. 25.) Kt.  sz. határozata 
Pilisvörösvár Város hivatalos honlapjának karbantartása és a Vörösvári Újság on-line változatának 
szerkesztési feladatainak ellátására vonatkozó új megbízási szerzõdés megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város hivatalos 
honlapjának karbantartására és a  Vörösvári Újság on-line változatának szerkesztési feladatainak ellátására 
Schuck Béla részére 2007. január 1-jétõl bruttó 50.000 Ft összeget biztosít.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két szolgáltatás együttes teljesítésre kössön 
megbízási szerzõdést Schuck Bélával. A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2007. évi költségvetési 
rendelet tervezetet a fentiek alapján terjessze a Képviselõ-testület elé.



 
Határidõ: 2007. január 25.                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

12. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadása

(Et.: 15/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tekintettel arra, hogy a korábbi 
bizottsági üléseken részletesen tárgyalták a költségvetés tervezetét, kérése, hogy Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ ne ismertesse újból a költségvetési rendelet tervezetet.
 
Szakszon József alpolgármester: Módosítást szeretne javasolni a Zeneiskolával kapcsolatosan a dologi 
kiadásait illetõen, mivel növekményt mutat a késõbbiek során a (rezsi költség.). Úgy gondolja, hogy a 
számlával igazolt bevételi növekmény 5-10% dologi kiadásaiba szükséges beépíteni, ha megfelelõen 
mûködik az intézmény, akkor a kiadási oldal (rezsi) megnõ.
 
Horváth József: Véleménye szerint, ez könyvelési kérdés.
 
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: A többletbevételt módosította a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 15 millió Ft összegben, abban az esetben, ha túlteljesíti ezt 
az összeget, akkor visszaforgathatja az intézmény a kiadásaira a többletbevételt. Ebben az esetben nem 
emelkedik a dologi kiadása, csak akkor, ha túllépi a dologi kiadások keretösszegét.
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy értelmezi, hogy a 15 milliót úgy kell teljesíteni, hogy a dologi 
kiadásait nem lépi túl.
 
Horváth József: Minden intézménynél a dologi kiadást meg kell határozni, így a saját bevételeibõl 
finanszírozza a dologi kiadásokat.
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: A 15 millió Ft-ból 6 millió Ft az intézmény térítési tandíjbevétele. A 
költségvetési rendelettervezetben megemelték a dologi kiadásokat.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a 2007. évi költségvetési 
koncepció alapján készítették el a 2007. évi költségvetés tervezetet, melyet mindenki megkapott. Kiosztásra 
került a 15-2/2007. sz. költségvetési rendelettervezet, melyben már a bizottsági üléseken elhangzott 
módosításokkal van kiegészítve a költségvetés. Szeretné, ha táblázatonként mennének végig, és az elõzõ 
évekhez hasonló módon fogadnák el az egyes táblázatokat külön-külön, majd a szöveges részt, majd a 
legvégén a teljes rendeletet. A 2. sz. melléklet egy összesítõ táblázat, melyet a táblázatos rész végén javasol 
elfogadásra. A 3. sz. melléklettel kezdenének. Ismertette, miszerint a SZEB tárgyalta és támogatja a 2007. 
évi költségvetés tervezetet. Az OKSB tárgyalta és támogatja a költségvetést a következõ kiegészítéssel: A 
Mûvészetek Háza saját bevételét 22 millió Ft-ra emeljék meg, a PVKB ülésén elhangzott a 26 millió Ft 
emelés. Kérdés, hogy fenntartja-e az OKSB a módosító javaslatát?
Gromon István polgármester: További javaslata volt az OKSB-nek, hogy mivel az egyesületi 
keretösszegeket tárgyalták, és része a költségvetésnek, ezért javasolják az elfogadását. A PVKB ülésen 
elhangzott az a javaslat, hogy a 2007. évi költségvetésben a civilek részére kiosztható keretösszegét fogadják 
el, és a késõbbiekben még egyszer vitassák meg a civilek támogatásait.
 
Pándi Gábor: Egyetért azzal, hogy a mai napon a civilkeret összegét fogadják el a költségvetés szöveges 



részében leírtak szerint. Tájékoztatta a képviselõ társait, hogy jövõ héten csütörtökön az OKSB bizottsági 
ülést tart, itt a módosításokat a civil támogatásokkal kapcsolatosan meg lehet tenni. Szeretné, ha a Képviselõ-
testület nem bizottsági tagjai is kapnának meghívót az ülésre.
 
Gromon István polgármester: A PVKB ülésen elhangzott a Zeneiskolával kapcsolatos létszámadatok 
felülvizsgálatának gondolata. A táblázat szerinti résznél majd ismerteti a javaslatot.
A 3. sz. melléklet (bevételek alakulásra részletezve) 86. sorában módosító javaslat hangzott el a PVKB 
ülésen, hogy a Mûvészetek Háza mûködési bevételeit 26 millió Ft-ra emeljék.
 
Preszl Gábor: Véleménye szerint egy kicsit magas az összeg. Nem tartaná jó megoldásnak, ha elkészül az 
épület, és vállalkozások vennék ki saját célra a helyiségeket, ennek a Város látná a kárát, mivel nem tudnák 
igénybe venni a Mûvészetek Házát. Javasolja, hogy csökkentsék az összeget 20 millió Ft-ra.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Mûvészetek Háza bevételének 20 millió Ft-ra 
módosított összegét.
 
No: 20
A Képviselõ-testület a módosított javaslatot 3 igen, 11 nem és 1 tartózkodással elutasította.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy mellékletenként tájékoztatja a Képviselõ-testület a 
módosításokról, majd utána szavaznak a szóban forgó mellékletrõl. A 3. sz. melléklet 1. oldalán nem történt 
módosítás. Javasolja, hogy a 3. sz. melléklet 3. oldalán a 96. sorban történ módosításról a végén 
szavazzanak, mivel több melléklet végösszegét tartalmazza.
Szavazásra tette fel a 3. sz. mellékletben a Mûvészetek Háza mûködési bevételének módosítását. (A 
módosított anyag kiosztásra került)
 
No: 21
A Képviselõ-testület a 3. sz. mellékletet 14 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette rendelettervezet 3/1. sz. mellékletet (2007. évi normatíva 
elõirányzata), mely tényadatokat tartalmaz. Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 3/1. sz. 
mellékletét.
 
No: 22
A Képviselõ-testület a 3/1. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 4. sz. mellékletét (kimutatás a több éves 
fejlesztési célú elkötelezettségekrõl). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 4. sz. mellékletét.
No: 23
A Képviselõ-testület a 4. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 5. sz. mellékletét (fejlesztési hitel hitelcéljai 
bemutatása, várható megvalósulás 2007-ben). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 5. sz. 
mellékletét.
 
No: 24
A Képviselõ-testület az 5. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 6. sz. mellékletet (adósságot keletkeztetõ éves 
kötelezettségvállalása felsõ határáról). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 6 sz. mellékletét.
 
No: 25
A Képviselõ-testület a 6. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.



 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 7. sz. mellékletet (intézmények, és a Hivatal 
2007. évre engedélyezett létszámadatai). Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy a Hivatal létszámában 4 fõ 
csökkenést jelent a tervezett státuszok megvonás, a Német Nemzetiségi Általános Iskolában a leépítés 3 
státuszt érint. A Mûvészetek Házánál nem javasolja a változtatást a létszámadatokban.
 
Preszl Gábor: Kérése, hogy polgármester úr indokolja meg miért történtek a létszámcsökkentések.
 
Szakszon József alpolgármester: Az intézményeknél kötelezõ óraszámemelés történt, ebben az esetben a 
pedagógusoknak szabályozva van, hogy mennyi idõt dolgozhatnak. A Hivatalban pedig betöltetlen 
státuszokat vontak el. A gazdálkodási osztályt érintette súlyosabb mértékben a státuszelvonás.
 
Preszl Gábor: Nem érti, ha kötelezõ óraszámemelés történt, a Német Nemzetiségi Iskolánál a 40 fõbõl 37 
fõ lesz, és a Templom Téri Általános Iskolánál a 71,5 fõbõl pedig 70,5 fõre változik a személyek száma.
 
Szakszon József alpolgármester: A Német Nemzetiségi Iskola korábban több osztályt indított, viszont ha 
ez kifutó rendszerben szûnik meg, akkor csökken az órák száma.
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: A Templom Téri Általános Iskolában a múlt évben több mint 90 óra 
túlóra volt, szeptembertõl 7 óra túlórájuk marad úgy, hogy 1 pedagógus nyugdíjba vonul, a késõbbiek során 
ezt a státuszt elvonják. Ha nem így döntöttek volna, akkor elbocsátás történne az iskolánál. A Német 
Nemzetiségi Iskolában már a tavalyi évben sem volt túlóra, az óraszámemeléssel rászorulnak arra, hogy 
státuszokat vonjanak el (egy üres álláshely, és két gyesen lévõ személy státuszát vonták el). Sajnos az 
iskolának nem lesz túlórája, így a késõbbiekben is történhetnek létszámleépítések.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 7. sz. mellékletét.
 
 
No: 26
A Képviselõ-testület a 7. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 8. sz. mellékletet (intézmények kiadásai). 
Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 8. sz. mellékletét.
 
No: 27
A Képviselõ-testület a 8. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 9. sz. mellékletet (intézmények önkormányzati 
finanszírozása). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 9. sz. mellékletét.
 
No: 28
A Képviselõ-testület a 9. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 10. sz. mellékletét (önkormányzati 
intézmények finanszírozási ütemterve). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 10. sz. 
mellékletét.
 
No: 29
A Képviselõ-testület a 10. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 11. sz. mellékletet (Polgármesteri Hivatal 
szakfeladatai). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 11. sz. mellékletét.
 



No: 30  
A Képviselõ-testület a 11. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 12. sz. mellékletet (2007. évi dologi kiadás 
elõirányzata).
 
Szakszon József alpolgármester: Sajnos a dologi kiadások növelésére volt szükség, mivel a fejlesztési 
források dologi kiadásokra nem felhasználható keretek. 
 
Gromon István polgármester: A mûszaki osztállyal újra leegyeztették a szakfeladatok kiadásait, ezért volt 
szükséges a keretösszegek bõvítésére az eredeti elõterjesztéshez képest. A 12. sz. melléklet 1. sorát 15 millió 
Ft-ra javasolja módosítani (fakivágás, mezõõr, gyommentesítés stb.), a 3. sort 5 millió Ft-ra javasolja 
módosítani (útkátyúzás, karbantartás). A 6. sort 74.376 e Ft-ra javasolja megnövelni ( igazgatási 
tevékenység). A 10. sort 15 millió Ft-ra javasolja módosítani, abban az esetben, ha a forgalomtechnikai terv 
megvalósul, akkor a KRESZ táblák nagyobb mértékû összeget biztosítását igénylik.
 
Szakszon József alpolgármester: A KRESZ táblák kihelyezését csak a dologi kiadásokból lehet 
megvalósítani. A táblák összege 7 millió Ft, majd ennek más költsége is van, melyre kb. 5 millió Ft-ot 
terveztek. A 13. soron az állategészségügyi tevékenység 900 e Ft-ra módosulna.
 
Preszl Gábor: A lapkiadással kapcsolatosan érdeklõdne, hogyha az újság emelése megtörtént, a nyomdán 
spóroltak, a különbözet mégis csak 1 millió Ft. Kérdése, hogy az újság nem az emelt áron van kiszámolva?
 
Gromon István polgármester: Az újságnak nem csak dologi kiadásai léteznek, hanem személyi jellegû 
kiadásai is. Ebben a táblázatban csak a dologi különbözet jelenik meg.
Szavazásra tette fel következõ módosításokkal a költségvetési rendelettervezet 12. sz. mellékletét:      1. sor 
15 millió Ft-ra módosul (mezõgazdasági szolgáltatás),
                        3. sor 5 millió Ft-ra módosul (útkátyúzás, karbantartás),
                        6. sor 74.376 e Ft-ra módosul (igazgatási tevékenység),
                        10. sor 15 millió Ft-ra módosul (városüzemeltetés),
                        13. sor 900 e Ft-ra módosul (állategészségügy).   
 
No: 31
A Képviselõ-testület a 12. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Jegyzõasszony kérésének megfelelõen tájékoztatná a Képviselõ-testületet a 
létszámokkal kapcsolatosan, hogy 2007. július hónapjától kezdõdõen az építéshatósági ügyeket Pilisvörösvár 
Város látja el 18 település tekintetében. A létszám ezzel kapcsolatosan a jövõben várhatóan növekedni fog, 
de konkrétumot még nem tudnak, csak a Kormányrendeletet látják.
Ismertette a rendelettervezet 13. sz. mellékletet (mûködési célú pénzeszköz átadások elõirányzata). A 
táblázatban szerepelnek a tagdíj összegek és a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatnak átadott 
keretösszeg. Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 13. sz. mellékletét.
 
No: 32
A Képviselõ-testület a 13. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 14. sz. mellékletet (fejlesztési kiadások 
elõirányzata). A 70. sort 20.200 e Ft-ra javasolja módosítani, mivel a Mûvészetek Háza saját bevételét 
megemelték, így az ott keletkezett többletbevételt a szabadidõ központ – földterület vásárlásra  tanácsolják 
betervezni a kiadási oldalon. A betervezett összegbõl szándékoznak földterületeket megvásárolni a 
sportcentrum területén. A 75. sort 115.423 e Ft-ra javasolják módosítani, mely kiegészül a Mûvészetek Háza 
átalakítása során felmerülõ mûszaki ellenõrzés féléves várható díjára bekalkulált összeggel. A 82. sorra a 
Képviselõ-testület figyelmet szeretné felhívni, mely a tervezési költségeket tartalmazza. A 86. sort 7 millió 
Ft-ra javasolja módosítani (közvilágítás fejlesztése), ez tavalyi évrõl áthúzódó költségmaradvány 



összegeként mutatkozik, a zárszámadás során rendezõdik az összeg sorsa.
Szavazásra tette fel következõ módosításokkal a költségvetési rendelettervezet 14. sz. mellékletét:
            70. sor 20.200 e Ft-ra módosul (szabadidõ-központ),
            75. sor 115.423 e Ft-ra módosul (mûszaki ellenõr),
            86. sor 7 millió Ft-ra módosul (közvilágítás).
 
No: 33
A Képviselõ-testület a 14 sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 15. sz. mellékletet (felújítási kiadások 
elõirányzata). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 15. sz. mellékletét.
 
No: 34
A Képviselõ-testület a 15. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 16. sz. mellékletet (fejlesztési célú pénzeszköz 
átadások kiadási elõirányzata). A 9. sort 2.900 e Ft-ra javasolja módosítani, mivel a Mûvészetek Házánál az 
ELMÜ-nek egy fejlesztést kell elvégeznie, az összeg 2.900 e Ft-ot takar. Szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelettervezet 16. sz. mellékletét az elhangzott módosítással.
 
No: 35
A Képviselõ-testület a 16. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 17. sz. mellékletet (nevesített tartalékok). 
Elmondta, hogy általános tartalék összesen 1.283 e Ft maradt. Szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelettervezet 17. sz. mellékletét.
 
No: 36
A Képviselõ-testület a 17. sz. mellékletet 15 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 18. sz. mellékletet (A Német Nemzetiségi 
Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl). Állami támogatást elõreláthatólag 640 e Ft-ot kap a 
Kisebbségi Önkormányzat. Szeretné megköszönni a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 
megértését a költségvetést illetõen és megköszönte a munkájukat.  Szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelettervezet 18. sz. mellékletét.
 
Berchy József megérkezett 1905   

 
No: 37
A Képviselõ-testület a 18. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 19. sz. mellékletet (kiadások elõirányzata), 
mely egy összesítõ táblázatot foglal magában, melyben szerepelnek az elhangzott módosítások. Szavazásra 
tette fel a költségvetési rendelettervezet 19. sz. mellékletét.
 
No: 38
A Képviselõ-testület a 19. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 20. sz. mellékletet (elõirányzat felhasználási 
ütemterv). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 20. sz. mellékletét.
 
No: 39
A Képviselõ-testület a 20. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.



 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 21. sz. mellékletet (mûködési és fejlesztési célú 
bevételei és kiadásainak alakulása). Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 21. sz. mellékletét.
 
No: 40
A Képviselõ-testület a 21. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Szakszon József alpolgármester: Szeretné elmondani, hogy a civil szervezeteknél csupán a keretösszegben 
szükséges a mai napon döntést hozni, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésén döntenek majd az 
összeg felosztásáról, amelyet a Képviselõ-testületnek kell jóváhagynia.
 
Gromon István polgármester: Elõzetesen leegyeztetett módon visszatérne a 3. sz. melléklet 96. sorához 
(telek értékesítés), melyet javasol 426.030 e Ft-ra módosítani. Szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelettervezet 3. sz. mellékletét.
 
No: 41
A Képviselõ-testület a 3. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet 1. sz. mellékletét 
(tartalomjegyzék).
 
No: 42
A Képviselõ-testület az 1. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a rendelettervezet 2. sz. mellékletet, mely az elhangzott 
módosításokat tartalmazza ((Et.: 15-2/2007.) a 2007. évi költségvetés tervezet). Szavazásra tette fel a 
költségvetési rendelettervezet 2. sz. mellékletét.
 
No: 43
A Képviselõ-testület a 2. sz. mellékletet 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Kiosztásra került a 2007. évi költségvetés tervezet szöveges részének 
módosítása is. Ismertette, hogy módosításra került a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási oldal 
fõösszege, mely 2.285.552 e Ft-ot tartalmaz. Javításra került Sax László, Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének bizottsági ülésen elhangzott kérése, mely az 5. §-ban található, miszerint a civil támogatást évi két 
egyenlõ részletben, március 15-ig, és július 15-éig folyósítja az Önkormányzat. A szöveges rész 6. § (10) 
bekezdésének módosítása, a Mûvészetek Háza létszámát érinti. A gazdálkodási osztály és az intézményi 
referens felülvizsgálta a létszámkérdést, majd Hoós Sándor igazgató úrral leegyeztették azt. Eddig az 
iskolának 260 fõ engedélyezett diákra volt „jogosítványa”. Javasolja a 250 fõ engedélyezését, mivel a 14 
státusz alapján el tudják látni az oktatást. Abban az esetben, ha 230 személyt engedélyeznek, akkor a 
normatívák számában csökkenés mutatkozna. Táncoktatásban a korábbi képviselõ-testületi döntés alapján 
100 fõ-ben határozták meg a létszámot. Javaslata a 75 fõ, mivel fél tánctanári státusza van az intézménynek, 
a fél státusz el tud látni három tánccsoportot. Egy csoportban 20 fõ dolgozik, a törvény szerint 20%-kal 
túlléphetõek a csoportlétszámok. Így gazdaságosabb a mûködtetés.
A képzõmûvészeti csoportnál eddig is 100 fõ volt a felvehetõ diákok száma, javasolja, hogy maradjon a 100 
fõ. Úgy gondolja, hogy az új épület lehetõséget nyújt a jövõben a teljes létszámmal való mûködéshez. Ez a 
késõbbiekben gazdaságosabbá teheti az iskola mûködését (normatíva, térítési díj).
Kiegészítésre került a szövegrész azzal, ha nem tudja az iskola a teljes létszámot biztosítani, akkor vizsgálja 
felül a Képviselõ-testület az iskolával kapcsolatos létszámkérdést. Szerepel a szövegrészben a 10 óra túlóra 
engedélyezése, és kiegészítésre került, hogy az a diák, aki a zeneiskolába beiratkozik, annak tandíjat, illetve 
térítési díjat köteles fizetni-e, kivéve a törvényben meghatározott mentességeket.
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a költségvetési rendelettervezet szöveges részét az 
elhangzott módosításokkal.
 
No: 44
A Képviselõ-testület a szöveges részt 14 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását.
 
No: 45
 

1/2007. (I. 31.) számú rendelet
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésrõl

 
A Képviselõ-testület a rendeletet 16 igen szavazattal megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a közremûködök munkáját. Ismertette a független 
könyvvizsgálói jelentést. Szavazásra tette fel a független könyvvizsgálói jelentést.
 
No: 46
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 2007. 
évi költségvetés mellékletét képezõ független könyvvizsgálói jelentésrõl  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képezõ független könyvvizsgálói jelentést.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Sax László egyetértését fejezte ki a 2007. évi költségvetési rendeletet 
illetõen.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Preszl Gábor: Kérése, hogy aki még nem adta le a vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, 
az legyen szíves tegye meg, mivel a határidõ 2007. január 31-ével lejár.
 

13. napirendi pont
Rákóczi utcai óvoda kivitelezésénél a kötbér és minõségi kifogások miatt visszatartott összeg 

felhasználásáról (Et.: 10/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és támogatja a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 47
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
Rákóczi utcai óvoda kivitelezésénél a kötbér és minõségi kifogások miatt visszatartott összeg 
felhasználásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda 



(Rákóczi utcai tagóvoda) felújításának átadás átvételi eljárásán a kizárólag esztétikai minõségi kifogások 
ellentételezéseként a kötbérrel együtt visszatartott 5.000.000,- forint felhasználása az alábbiak szerint 
történjen:

A visszatartott összegért a vállalkozó a Rákóczi utcai óvoda három vizesblokkját teljes mértékben 
felújítja, a Szabadság utcai óvodában bemutatott vizesblokkoknak megfelelõ minõségben és esztétikai 
kivitelben.
A kivitelezési munkákat legkésõbb 90 napon belül el kell végezni.
A visszatartott összegre vonatkozóan a számla a hiánytalan teljesítést követõen nyújtható be.

A minõségi kifogások ellentételezése nem mentesíti a kivitelezõt a jótállási kötelezettsége alól, mely a 
szerzõdés szerint a teljesítéstõl számított 36 hónapig áll fenn. A jóteljesítési garancia fedezeteként a 
szerzõdött nettó összeg 5%-a végszámlából visszatartásra kerül.
 
Határidõ: 90 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Gépjármû használatba adása (Et.: 16/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás pályázat útján két személygépkocsit tudott vásárolni 
(Budakeszi, Pilisvörösvár) arra a célra, hogy a sürgõsségi orvosi ellátásokat biztosítani tudják. A Többcélú 
Kistérségi Társulás tulajdonában lévõ személygépkocsit használatra átadta az Önkormányzatnak. Az 
Önkormányzat továbbadja használtra az Országos Mentõszolgálatnak a gépkocsit. Az ÜB javaslata, hogy a 
szerzõdés haszonkölcsön szerzõdés címen kerüljön megkötésre. A PVKB javasolja feltüntetni a 
szerzõdésben, hogy csak a sürgõsségi ellátási területén használhatják a gépjármûvet. További módosító 
javaslat, hogy az Országos Mentõszolgálat a gépjármûvet harmadik fél részére nem adhatja tovább. 
Szavazásra tette fel az elhangzott módosításokkal kiegészített határozati javaslat elfogadását.
No: 48
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata az 
Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi Régióval kötendõ haszonkölcsön-szerzõdés 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás tulajdonát képezõ – Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete részére használatra átadott – 
KLV-378 frsz-ú Suzuki Ignis 1.5 GS 4WD típusú személygépkocsit Pilisvörösvár és a körzetébe tartozó 
települések központi ügyeleti feladatai ellátása céljára az Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi 
Régiója részére üzemeltetésre átadja.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerzõdést a következõ módosításokkal 
aláírja: legyen megnevezve, milyen ellátási területre használják a jármûvet, és az hogy a gépjármûvet 
harmadik fél részére nem adhatja tovább az Országos Mentõszolgálat Közép-Magyarországi Régió.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 



15. napirendi pont
Pilisvörösvár – Perbál DN 800 PN63 bar nyomású földalatti gázszállító vezeték létesítésével 

kapcsolatos építkezés természetvédelmi területen (Et.: 18/2007.)
 
 
Szakszon József alpolgármester: Az elõterjesztés nagyon gyorsan készült el. Ismertette az elõzményeket. 
A mûszaki osztálynak hozzá kell járulnia az ügyhöz, mint szakhatóság, de mivel a rendeletben szabályozva 
van, ha természetvédelmi területet érint az építkezés a képviselõ-testületi döntést kell csatolni a témához. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet a válaszlevél szövegét illetõen. Elmondta, hogy kártalanítási ajánlat nem 
érkezett a Hivatal felé. A cég felé a korábbi interpellációt továbbították, de a választ csak a mai napon 
délután kaptak, így kerülhetett sor arra, hogy az elõterjesztést ilyen rövid távon a Képviselõ-testület elé 
vigyék.
 
Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ: Elmondta, hogy a helyi természetvédelmi rendelet értelmében a 
nyomvonaljellegû létesítményt, természetvédelmi területen abban az esetben haladhat keresztül, ha errõl 
képviselõ-testületi döntés születik. Az elõterjesztés a kártalanítást nem tartalmazza, hiszen ebben az esetben 
csak szakhatósági hozzájárulásról van szó. Egy korábbi elõterjesztést lehetne visszahozni kártalanításra 
vonatkozóan, melyet levett a Képviselõ-testület a napirendjérõl.
 
Szakszon József alpolgármester: Vasziljevics Gyõzõ úr korábbi javaslata az volt, hogy készüljön ezekre a 
területekre egy olyan szabályozás, mely a Város érdekeivel összhangban van, és ezeknek a területeknek a 
megváltási összege olyannyira magas lenne, hogy esetleg a vezetékeket más irányba is el tudják vezetni.
 
Kõrösy János: Az elõterjesztés kapcsán sajnos most nem tud döntést hozni, hiszen a tervezõ cég képviselõi 
még nem keresték meg személyesen az Önkormányzatot, annak érdekében, hogy egyeztessenek a 
részletekrõl és az esetleges kérdésekrõl.
 
Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ: Javasolja a személyes egyeztetést a tervezõ Euroil Kft-vel.
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület további egyeztetést tart szükségesnek, hogy az ügyben 
döntést tudjon hozni. Szavazásra tette fel az elõterjesztés napirendrõl történõ levételének elfogadását.
 
No: 49
A Képviselõ-testület az elõterjesztés napirendrõl történõ levételét 16 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
16. napirendi pont

A 70 év felettiek ajándékutalványa (Et.: 17/2007.)
 
  
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Dr. Szakmári Mária Magdolna: Ismertette az elõzményeket. A 64 db megmaradt utalvány összege 160 e 
Ft. Szeretné, ha az összeg a SZEB-nél maradna, és a késõbbiekben kerülne felhasználásra a Bizottság 
döntése alapján. A Bizottság kiadásait csökkentené ez a 160 e Ft.
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy szavazzák meg a Bizottság részére ezt a keretösszeget. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 50



Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2007. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 70 
éven felettiek fel nem használt karácsonyi ajándékutalványáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 70 éven felettiek részére 
biztosított, fel nem használt 64 db, egyenként 2500 Ft-os, összesen 160.000 Ft értékû ajándékutalványt a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság részére – a szociálisan rászorult családok részére történõ kiosztásra – 
átadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a soron következõ bizottsági 
ülésen az ajándékutalványok kiosztását vegye napirendre, és a felhasználás megtörténtérõl a következõ 
ülésen a Képviselõ-testületet tájékoztassa.
 
Határidõ: azonnal, és a következõ ülés napja                                       Felelõs: SZEB elnöke  
 
A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
 
 
 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, majd zárt ülést rendelt el. Megköszönte 
a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 1945 órakor.    
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült. 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                        jegyzõ


