
Ikt. szám: 01-328-8/2008.
 

Jegyzõkönyv  
 
 
Készült: 2008. május 29. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén. 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth 
József (1820), Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János (1811), dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár 
Sándor (1812), Müller János, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor (2048-ig), dr. Szakmári Mária 
Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ, 
Gyimóthy Ákos fõépítész, Szigeti János r. alezredes, Nagy Erzsébet és Tanács Zsolt, az ÉLITI Kft. 
képviseletében, Zelenyánszky György és Marlok József mûszaki ellenõrök, Fogarasy Attila a Vörösvári 
Újság felelõs szerkesztõje
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselõ-testület 14 fõvel 
határozatképes. A Képviselõ-testület rendes ülését szabályosan hívták össze. Kiosztós anyagban a 127-
2/2008. sz. elõterjesztést minden képviselõ megkapta, amely a Mûvészetek Háza korábban megküldött 
elõterjesztésének kiegészítésérõl szól. Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 129/2008. sz. elõterjesztést (a 
Polgármesteri Hivatal épületének helyi védetté nyilvánítása), és javasolja a 10. napirendi pont után 
megtárgyalni. Továbbá javasolja felvenni a 130/2008. sz. elõterjesztést (Napos Oldal Szociális Központ 
akadálymentesítése), melyet a 16. napirendi pont után javasol megvitatni. A napirendek sorrendjére tenne 
javaslatot, miszerint a Mûvészetek Háza tervdokumentáció ismertetését a 2. napirendi pontban tárgyalnák. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételének és a napirendek sorrendjének elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                       Elõadó:
 

1.)      Szigeti János r. alezredes kinevezésének támogatása (Et.: 
111/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 
2.)      A Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez 

szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció és 
árazatlan költségvetési kiírás elkészítése (Et.: 127/2008., 
Et.: 127-2/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

3.)      Gechter János vételi ajánlata (Et.: 119/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

 
4.)      095/117 és 0114/9 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos 

elõvásárlási jog (Et.: 121/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

 



Zárt
ülés

A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Pilisvörösvár intézményvezetõi pályázat 
elbírálása (Et.: 112/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

5.)      A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 
intézményvezetõi pályázatának elbírálása (Et.: 113/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 
6.)     
Zárt
ülés

Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
intézményvezetõi pályázatának elbírálása (Et.: 114/2008.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      A Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusi és dajkai 
státuszának további biztosításáról (Et.: 108/2008.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 
részére a 2008/2009-es tanévben a negyedik napközis 
csoport (tanulószoba) ellátásának biztosítása (Et.: 
109/2008.)
 

Gromon István
polgármester

9.)      Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
pedagógiai- mûvelõdési programjának jóváhagyása (Et.: 
110/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

10.)
           
 

Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról (Et.: 117/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

11.)
           
 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.) 
rendelet módosítása (Et.: 118/2008.)

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ
 

12.)
           
 

Pilisvörösvár Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájának jóváhagyása (Et.: 122/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 
13.)

           
 

A Városháza épületének és az ingatlanon lévõ pincének 
helyi védetté nyilvánítása (Et.: 129/2008.)

Gromon István
polgármester

 
14.)

           
 

Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásban KEOP 1.1.1. pályázattal kapcsolatos 
önkormányzati ingatlanok kijelölése (Et.: 125/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

15.)
           
 

Regionális Vízmûtársaságok részvényhányadának térítés 
nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról (Et.: 
124/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

16.)
           
 

Tetõtéri ablakok beépítése a mûszaki osztályon (Et.: 
120/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

17.)
           
 

Kápolna u. 2355 hrsz-ú ingatlant érintõ csapadékvíz 
elvezetés (Et.: 126/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

18.)
           
 

Az Állami Számvevõszék jelentése (Et.: 128/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 



19.)
           
 

Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjának 
lemondása, illetve új bizottsági tag megválasztása (Et.: 
115/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

20.)
           
 

Közbeszerzési eljárás megindítása a Napos Oldal 
Szociális Központ komplex akadálymentesítésére (Et.: 
130/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

21.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 116/2008.) Gromon István
polgármester

 
22.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 123/2008.) 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ
 

23.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

 
 
 

1. napirendi pont
Szigeti János r. alezredes kinevezésének támogatása (Et.: 111/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
Szigeti János r. alezredes úr hozzájárult a nyílt ülésen való kinevezésének támogatásához. Az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel Szigeti János r. 
alezredes tanácskozási jogának megadását.
 
Megérkezett Kõrösy János képviselõ 1811

 
A Képviselõ-testület létszáma 15 fõre módosult. 
 
No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
megadta. 
 
Megérkezett Molnár Sándor képviselõ 1812

 
A Képviselõ-testület létszáma 16 fõre módosult. 
 
Szigeti János: Köszöntötte a megjelenteket. (Röviden összefoglalta a szakmai pályafutását.) Szeretné 
javítani a kapitányság bûnügyi helyzetét, a bûnügyi felderítés mutatóit. Nagy hangsúlyt szeretne fektetni a 
bûnmegelõzésre. A közterületeken lévõ rendõri jelenlétre is oda kíván figyelni. Sajnos a létszámot elõre 
meghatározzák a felsõbb szervek, ezen nem áll módjában változtatni. Kéri, hogy a jövõben is segítse a 
Rendõrõrs munkáját az Önkormányzat, mivel ez közös érdekeket szolgál.    
 
Zám Zoltán: Kérdése, hogy milyen szintû helyismerettel rendelkezik, és a kollégák miként segítik majd a 
munkáját?
 
Szigeti János: Budaörsi területen nem dolgozott, de úgy gondolja, hogy a bûncselekmény elkövetõi a 
kerületek határaiban nem állnak meg. Korábban a Budaörsi Rendõrõrssel folyatott már nyomozati 
tevékenységet. Véleménye szerint, nem a helyismeret, amely mérvadó, hanem az adott terület bûnügyi 
helyzete. A helyismerttel kapcsolatosan a türelmét kéri mindenkinek, mivel idõ szükséges a megszerzéséhez. 



Fontosnak tartja a személyekkel (kollégákkal) való ismeretséget.
 
Megérkezett Horváth József képviselõ 1820

 
A Képviselõ-testület létszáma 17 fõre módosult. 
 
Gromon István polgármester: Szeretné hangsúlyozni a közterületek rongálásával kapcsolatos ügyeket. 
Úgy gondolja, hogy a lopások, betörések száma csökkent az elmúlt évek során, viszont a városban a 
folyamatos rongálásokat a mai napig nem tudják visszaszorítani, és ehhez kérné a segítséget.
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy milyen jellegû intézkedéseket fog hozni a munkakörülmények javításával 
kapcsolatosan (rendõrõrs modernizálására gondol)? Úgy gondolja, hogy igen mostoha körülmények között 
dolgoznak a rendõrök.
 
Szigeti János: Sajnos a körülmények nem megfelelõek, és ez vonatkozik a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság összes szervére is. Az anyagi fedezet hiánya nem teszi lehetõvé a rendõrõrsök felújítását, csak 
kisebb javításokat tudnak elvégezni. Sajnálatos módon az informatikai rendszer elavult, mindenképpen 
felújításra szorul.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását, amely a kinevezés támogatásáról szól. (Gépi titkos szavazás).   
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata Szigeti 
János r. alezredes kapitányságvezetõi kinevezésének véleményezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Szigeti János r. alezredesnek a PMRFK Budaörsi 
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjévé való kinevezését támogatja, munkájához sok sikert kíván.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
Gromon István polgármester: Sok sikert kíván Szigeti János úrnak munkájához és bezárta a napirendi pont 
tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
A Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció és 

árazatlan költségvetési kiírás elkészítése
(Et.: 127/2008., Et.: 127-2/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A kiosztós agyag 
tartalmazza a szakértõk szakmai véleményét. Szavazásra tette fel Zelenyánszky György és Marlok József 
mûszaki ellenõrök tanácskozási jogának megadását.
 
No: 4
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogokat a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
megadta. 
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette Nagy Erzsébet és Tanács Zsolt az ÉLITI Kft. képviselõinek 
tanácskozási jogának megadását.
 
No: 5
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogokat a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával 
megadta. 
 
Tanács Zsolt: Ismertette az általuk készített terveket. A Képviselõ-testület azért bízta meg a céget, hogy 
lehetséges-e egy hagyományosabb elrendezés a nézõteret és a hangtechnikát illetõen. Az új tervek alapján 
látható, hogy létesült egy nagyméretû színpad. Nagyobb szerkezeti változtatásokat nem tettek, és nem 
készült módosítás az átjárással (bejárással) kapcsolatban sem. A színpad mögötti részen van lehetõség arra, 
hogy a székeket tárolják, és itt találhatóak a fellépõk öltözõhelyiségei is. Az új tervben kialakításra került, 
egy „mozgatható” hangstúdió mely alkalmanként kitelepülhet a nézõtérre is. Ismertette a stúdióhelyiséggel 
kapcsolatos módosításokat. A jelenlegi állapotában a helyiségnek igen alacsony a belmagassága. A 
hangtechnika és gépészeti szempontokat figyelembe véve került módosításra a mennyezet áttervezése.
 
Zám Zoltán: Kérdése, hogy a menekülési útvonalat miként képzelik el a tervezõk, mivel a széksorok 
elrendezése a középen haladó menekülési útvonalat nem teszik lehetõvé.
 
Tanács Zsolt: Az általuk bemutatott képek csak illusztrációk, és nem szükséges a székeket ebben a 
formában elrendezni.
 
Zám Zoltán: Nem tartja célszerû megoldásnak ezeket a „mobil” mozgatású székeket, mivel 
balesetveszélyesek lehetnek egy tûz esetén.
 
Tanács Zsolt: Nem emlékszik arra, hogy az elmúlt 5 évben színházteremben rögzített székeket terveztek 
volna bárhol is. Ez célszerû egyéb rendezvények megrendezése során is. (Bál stb.)
Zám Zoltán: További kérdése, hogy az épület oldal-ajtajainak esztétikusabbá tételét átgondolják-e a 
tervezés során? Véleménye szerint inkább ipari jellegûek a jelenlegi terveken az ajtók, és nem illenek egy 
színházteremhez. Kérdése, hogy statikai vizsgálatot folytattak-e arra vonatkozóan, hogy a födém a fa 
szerkezetet elbírja-e? A gépészet összegszerûen mennyiben változott a tervezések során?
 
Nagy Erzsébet: A menekülési terveket még a tûzoltókkal egyeztetni fogják.
 
Tanács Zsolt: A digitális képeken nem láthatóak az említett oldalajtók.
 
Gromon István polgármester: A digitális képek egy koncepciós tervet mutattak be. A határozati javaslat 
arról szól, és azt kell eldönteni, hogy ki szeretnék-e dolgoztatni a részletes kiviteli terveket az ÉLITI Kft.-vel 
az általuk korábban benyújtott árajánlatnak megfelelõen.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. (127-2/2008.)   
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció és 
árazatlan költségvetési kiírás elkészíttetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza felújításának 
befejezéséhez szükséges komplett kiviteli tervdokumentációt, valamint az árazott és árazatlan költségvetési 
kiírást elkészítteti. A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ELITI 92 Kft.-vel az árajánlat 
szerinti 5.000.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 6.000.000 forint összeggel a szerzõdést kösse meg.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a mûszaki ellenõrök véleményét elfogadja, ezért 



kéri a tervezõt, hogy a szakmai kérdéseket a mûszaki ellenõrökkel egyeztetve egészítsék ki az elkészült 
koncepciót.
 
A Képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást elõreláthatólag a fenti tervek elkészülte után, a 2008. augusztus 
14-re tervezett képviselõ-testületi ülésen indítja meg.
 
A Képviselõ–testület a fedezetet a 2008 évi költségvetési rendelet 14. sz. melléklet VII. fõcím, 11. alcím, 
„Közösségi Ház átalakítása” címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 13 igen, 1 nem és 3 tartózkodás 
szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Megérkezett Bruckner Katalin képviselõ 1850

 
A Képviselõ-testület létszáma 18 fõre módosult. 
 

3. napirendi pont
Gechter János vételi ajánlata (Et.: 119/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 459/15 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 459/15 hrsz-ú, 37 m2 területû 
ingatlant Gechter János részére eladja 4.800 forint/m2 áron, összesen 178.000 forintért azzal, hogy a 
telekalakítás költségét vevõ viseli. A telekár a környéken kialakult piaci ár, valamint a terület (más számára) 
forgalomképtelenségének és a telekalakítással kapcsolatos költségeknek a figyelembe vételével került 
meghatározásra.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 34/2007. (XII. 04.) számú rendelete szerinti nyilvános pályáztatást ez 
esetben nem lehet alkalmazni, mivel ez a terület más számára nem értékesíthetõ.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti szerzõdést kösse meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 18 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
095/117 és 0114/9 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos elõvásárlási jog

(Et.: 121/2008.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Bizottság tárgyalta és 
támogatta az I. sz. határozati javaslatot.
 
Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzatnak elõvásárlási joga van az elõterjesztésben szereplõ 
terültre vonatkozóan, amely elõvásárlási jog a Földhivatalnál bejegyzésre került.
 
Molnár Sándor: A vételi ajánlat korábbi években kezdõdött, és ugyanezen az áron, amely az 
elõterjesztésben szerepel. Az évek folyamán több dolog megváltozott (törvények, elõvásárlási joggal 
rendelkezõk, stb.). Abban az esetben, ha az Önkormányzat nem veszi meg az adott területet, akkor mint 
elõvásárlási joggal rendelkezõ megvásárolja az ingatlant. Érintettségét szeretné bejelenteni az üggyel 
kapcsolatosan. Kérése, hogy a Képviselõ-testület szavazza meg, hogy szavazatával hozzájárulhat-e a 
szavazáshoz.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor kizárásának kérdését. (Ki ért egyet azzal, 
hogy Molnár Sándort kizárják a szavazásból?)
 
No: 8
A Képviselõ-testület 6 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem zárta ki Molnár Sándort a szavazásból.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
095/117 és 0114/9 hrsz-ú ingatlanok megvételérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 095/117 hrsz-ú, 942 m2

nagyságú, valamint a 0114/9 hrsz-ú, 831 m2 nagyságú ingatlanokkal kapcsolatban él elõvásárlási jogával, és 
az ingatlanok 1.338 forint/m2 áron történõ megvételéhez hozzájárul.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a 095/117 hrsz-ú és a 0114/9 hrsz-
ú ingatlanokra az adásvételi szerzõdéseket megkösse.
A Képviselõ-testület az ingatlan vételéhez szükséges fedezetet a 2008. évi Költségvetési rendeletének 14. 
számú melléklete 6. sorszám VII. fõcím, 11. alcím alatti „Földterület-vásárlás” keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 13 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár intézményvezetõi 

pályázat elbírálása (Et.: 112/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Kérése, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános 
ülésen való tárgyaláshoz?
 
Breierné Kalmár Éva pályázó: Szeretné, ha zárt ülés keretein belül tárgyalnák meg a pályázatát, mivel a 
meghívón is így szerepelt.



 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelet el.
 

Zárt ülés 1. napirendje
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
Gromon István polgármester: Kéri dr. Kutas Gyulát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a 
szavazás eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.  
 
dr. Kutas Gyula: Tájékoztatta a jelenlévõket a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola vezetõi pályázatával kapcsolatos titkos, urnás szavazásának eredményérõl. A pályázat érvényesen és 
eredményesen zárult le. A Képviselõ-testület Breierné Kalmár Éva igazgatói pályázatát 18 igen, egyhangú 
szavazattal támogatta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár vezetõi pályázatának 
elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
 

Breierné Kalmár Éva
 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a 
végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-a értelmében 5 éves idõtartamra – 2008. 
augusztus 16-tól 2013. augusztus 15-ig -  a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 
Pilisvörösvár magasabb vezetõi (igazgatói) feladatainak ellátásával megbízza. 
 
Határidõ: 2008. augusztus 15.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 18 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata  
Breierné Kalmár Éva illetményének meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázati kiírásban foglaltak szerint Breierné 
Kalmár Éva illetményét az alábbiak szerint határozza meg:

-         Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza 
meg (177. 165 forint + 14.173 forint illetménynövekedés ),

 
-         Magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban határozza meg (60.000 forint),

 
-         Az alapilletmény 30%-át kereset-kiegészítésként (53.150 forint) 2008. december 31-ig biztosítja.

 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. augusztus 16.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 18 igen egyhangú szavazatával hozta. 

Nyílt ülés folytatása



 
 

5. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 

intézményvezetõi pályázatának elbírálása (Et.: 113/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Kérdése Fogarasy Attiláné pályázóhoz, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt 
ülés keretében történõ megtárgyalásához?
 
Fogarasy Attiláné: Nyílt ülés keretében kéri a napirendet tárgyalni.
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság tárgyalta az elõterjesztést, de nem hozott határozatot, mivel a támogató szavazatok száma 
nem érte el a minõsített többséget. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és egyhangúlag támogatta 
Fogarasy Attiláné pályázó intézményvezetõi pályázatát.
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy a pályázó kívánja-e szóban kiegészíteni a pályázatát?
 
Fogarasy Attiláné pályázó: Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát.
 
Gromon István polgármester: Kéri az Ügyrendi és Jogi Bizottság jelenlévõ tagjait, hogy az SZMSZ 
rendelkezéseinek megfelelõen lássák el a Szavazatszámláló Bizottsági feladatokat. Bejelenti, hogy a 
szavazásnál tartózkodni fog, de mivel a szavazólapon csak igennel, vagy nemmel lehet szavazni ezért 
érvénytelen szavazattal fogja a szavazólapot kitölteni, mivel a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tanáraként érintettnek érzi magát. Szünetet rendelt el a titkos, urnás szavazás lebonyolításának idejére. 
 
 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.
 
 
Gromon István polgármester: Kéri dr. Kutas Gyulát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a 
szavazás eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.  
 
dr. Kutas Gyula: 18 érvényes szavazat volt az urnában és ebbõl a Képviselõ-testület 12 igen, 5 nem és 1 
érvénytelen  szavazattal támogatta a pályázót.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár vezetõi pályázatának elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
 

Fogarasy Attiláné 
 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a 
végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-a értelmében 5 éves idõtartamra – 2008. 
augusztus 16-tól 2013. augusztus 15-ig -  a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár magasabb 
vezetõi (igazgatói) feladatainak ellátásával megbízza.
 
Határidõ: 2008. augusztus 15.                                                 Felelõs: Polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Fogarasy Attiláné: Nagyon köszöni a bizalmat és a támogatást mindenkinek, köszöni a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatását és a kollégáinak a jelenlétet.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását. A II. sz. határozati javaslat a nyertes pályázó illetményrõl szól. (Titkos szavazás (gépi)).
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata 
Fogarasy Attiláné illetményének meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázati kiírásban foglaltak szerint Fogarasy 
Attiláné illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
 

·         Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza 
meg (185. 103 forint + 14. 808 forint illetménynövekedés),

 

·         Magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban határozza meg (60. 000 forint),
 

·         Az alapilletmény 30%-át kereset-kiegészítésként 2008. december 31-ig biztosítja (55. 531 forint).
 

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa 
el.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. augusztus 16.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 18 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

 
6. napirendi pont

Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény intézményvezetõi pályázatának elbírálása (Et.: 114/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Berkiné Balasi Anikó 
intézményvezetõi pályázatát támogatta.
 



Gromon István polgármester: A Mûvészetek Háza két pályázóját egymás után meghallgatják, majd titkos 
urnás szavazás keretében döntenek. A szavazásra tehát mindkét pályázó meghallgatása után kerül sor. 
Kérése, hogy Berkiné Balasi Anikó pályázó nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz?
 
 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

intézményvezetõi pályázatának elbírálása (Et.: 114/2008.)
 
 
dr. Berkiné Balasi Anikó pályázó: Szeretné, ha zárt ülés keretein belül tárgyalnák meg a pályázatát.
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelet el Berkiné Balasi Anikó pályázó meghallgatására.
 
Gromon István polgármester: Berkiné Balasi Anikó meghallgatása után kéri, hogy Németi László 
pályázót is hallgassa meg a Képviselõ-testület.
Kérdése, hogy Németi László pályázó hozzájárul-e a nyilvános meghallgatáshoz?
 
Németi László pályázó: Hozzájárult a nyílt ülés megtartásához.
 

Zárt ülés 2. napirendje
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 

Nyílt ülés folytatása 
 
 
Gromon István polgármester: Újra megnyitotta a 6. napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, 
hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Balasi Anikó 
pályázatát támogatta. Szavazásra tette fel Németi László pályázó tanácskozási jogának megadását.       
 
No: 11
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
megadta.     
 
dr. Kutas Gyula: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésén elmondta, hogy a Mûvészetek Háza 
veszteségesen mûködik. A Hivatal Gazdálkodási osztálya ezen állítást nem tudja igazolni. Egyébként 
felsorolta a megvalósítandó programokat és hozzáfûzte, hogy nincs szükség több pénzre ahhoz, hogy valóra 
váltsák ezeket, a rendezvényeket. Az érvek viszont egymásnak ellentmondanak. A pályázatában igen negatív 
dolgokat ír le Németi László úr. Többek között azt is leírta, hogy nem megfelelõ módon vezeti az 
intézményt a megbízott intézményvezetõ. Véleménye szerint egy pályázatnak a programokról és 
elképzelésekrõl kell hogy az olvasónak képet mutasson, arról, hogy az illetõ miként kívánja megvalósítani 
ezeket az elképzeléseket. A pályázatában több olyan tárgyat említ, mely szerint szakértõje az adott 
csoportoknak. Kérdése, hogy mi célt szolgált a pályázatában a melléklet?    
 
Németi László pályázó: A pályázatát õszintének tartja, és az intézmény pénzügyi helyzetét a mai napig 
fenntartja, hogy veszteségesen mûködik. Semmilyen rossz szándék nem vezérelte azzal kapcsolatosan, hogy 
ne az igazságot mondja el. Április elsõ heteiben elfogyott az egész éves költségvetésükre betervezett összeg. 
A május 30-i programot le kellett mondani, amely több hónapos szervezést igényelt korábban. A 
tartalékkeretét éli fel az intézmény, és ezért nem lesznek rendezvények a nyár folyamán. Több évtizedes 
kapcsolatokkal rendelkezik, melyeket az évek során kamatoztatott, ezért sikerült számottevõ rendezvényt 
kevés pénzbõl nyereségesen megszervezni.
 
Kutasi Jánosné intézményi referens: Felülvizsgálták az intézmény könyvelését. A kiadási oldalt 28 %-os, 



a bevételi oldalát pedig 30 %-on teljesítette az intézmény a tervhez képest. A tartalékkeretrõl pedig nincs 
tudomása a Hivatalnak, ilyen tartalékkerete nincs is az intézménynek. A költségvetés készítésekor az 
intézmény a dologi kiadásait önállóan osztotta fel. Anyagi problémákról nincsen tudomása a Hivatalnak.      
 
Németi László pályázó: A pályázat mellékletében nem a - leckekönyv - másolata volt befûzve, hanem egy 
okirat, mely arra utal, hogy ki milyen szakon végzett. Ismertette a szakirányú végzettségét.
 
dr. Kutas Gyula: Nem érti, hogy miért különböznek a vélemények a gazdasági oldalt tekintve. Ezek szerint 
valaki nem mond igazat?
 
Németi László pályázó: Nem állítana olyat, ami nem igaz a gazdálkodással kapcsolatosan. A pályázatában 
pedig az oklevél melléklete látható.
 
Kõrösy János: Úgy gondolja, hogy az Önkormányzatnak utána kell járnia annak a felmerült problémának, 
hogy a gazdálkodással minden a legnagyobb rendben van-e a Mûvészetek Házánál?
 
Gromon István polgármester: Természetesen a pályázatban foglalt állítások miatt felülvizsgálták az 
intézmény könyvelését, és ott mindent rendben találtak.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Aggodalomra semmi ok. A pénzforgalmi adatokból 
kitûnik az, hogy az elõirányzatokon belül gazdálkodik az intézmény. A kiadási adatok alapján 27,6 %-os,  a 
bevételi mutató alapján pedig 29,3 %-os teljesítést mutatnak. Ha ez így folytatódik, akkor az intézménynek 
többletbevétele lesz, és más felmerülõ kiadásaira átcsoportosíthat ezekbõl a bevételekbõl az intézmény.
 
Németi László pályázó: Az intézmény költségvetésében tartalékkeretre 1 millió forintot különítettek el, a 
közmûvelõdési rendezvényekre pedig 950 e forintot. Az összeg, amelyet említett hogy felhasználásra került, 
azt a közmûvelõdésekkel kapcsolatos rendezvényekre használták fel. Úgy gondolja, hogy nem állított 
valótlant.  
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: Tartalékkeret egy intézménynél nincsen 
megállapítva. Csak és kizárólag a Képviselõ-testület rendelkezhet tartalékkerettel.      
 
Berchy József: Érintettségét szeretné bejelenteni. Kérése, hogy a Képviselõ-testület szavazza meg, hogy 
szavazatával hozzájárulhat-e a szavazáshoz?
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Berchy József kizárásának kérdését. Kéri, hogy az Ötv. 
értelmében szavazzanak arról, hogy ki ért egyet azzal, hogy Berchy Józsefet kizárják a szavazásból?
 
No: 12
A Képviselõ-testület 4 igen, 13 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem zárta ki Berchy Józsefet a szavazásból.
 
Gromon István polgármester: Elérkeztek a szavazási szakaszhoz. Kéri az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
jelenlévõ tagjait, hogy az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelõen lássák el a Szavazatszámláló Bizottság 
feladatát. Szünetet rendelt el a titkos, urnás szavazás lebonyolításának idejére. 
 
 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.
 
 
Gromon István polgármester: Kéri dr. Kutas Gyulát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a 
szavazás eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.  
 
dr. Kutas Gyula: 18 érvényes szavazat volt az urnában és ebbõl 15 igen, 2 nem és 1 érvénytelen  
szavazattal dr. Berkiné Balasi Anikó pályázó pályázatát támogatta Képviselõ-testület. 



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 100/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény vezetõi pályázatának elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
 

dr. Berkiné Balasi Anikó 
 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a 
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében 5 éves idõtartamra – 2008. 
augusztus 16-tól 2013. augusztus 15-ig -  a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény  magasabb vezetõi (igazgatói) feladatainak ellátásával bízza 
meg, amennyiben a 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6. §-ának (13) bekezdése alapján a szakmai 
gyakorlat alóli felmentését az Oktatási és Kulturális Miniszter megadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy dr. Berkiné Balasi Anikó magasabb vezetõi 
kinevezéséhez a szakmai gyakorlat alóli mentességet kérje meg.
 
Határidõ: 2008. augusztus 15.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 15 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Az intézmény vezetõjének a szakmai gyakorlat alóli felmentést meg kell 
kérni az Oktatási Minisztériumból. A jogszabály értelmében erre lehetõség van.  Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását, amely az illetményrõl szól (Titkos szavazás 
(gépi)).
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 101/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata dr. 
Berkiné Balasi Anikó illetményének meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázati kiírásban foglaltak szerint dr. 
Berkiné Balasi Anikó illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
 

1. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza meg 
(155. 400 forint),

 
2. Magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban határozza meg (60. 000 forint),

 
3. Az alapilletmény 30%-át kereset-kiegészítésként 2008. december 31-ig biztosítja (46. 620 forint).

 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. augusztus 16.                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (18 fõ) 18 igen egyhangú szavazatával hozta.
 



Gromon István polgármester: Sok sikert kívánt az intézmény vezetõjének, és bezárta a napirendi pont 
tárgyalását.
 

Szünet: 2003-2015

 
Müller János elhagyta az üléstermet.
 

7. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusi és dajkai státuszának további biztosításáról (Et.: 

108/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 102/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda két óvodapedagógusi és egy dajkai státuszának további biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda 
nyugdíjba vonuló 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai státuszát továbbra is biztosítja, mivel feladatcsökkenés az 
intézményben nincs.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. szeptember 1.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2008/2009-es tanévben a negyedik 

napközis csoport (tanulószoba) ellátásának biztosítása (Et.: 109/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 103/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2008/2009-es tanévben a negyedik 
napközis csoport (tanulószoba) ellátásának biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. §-ának (2) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2008/2009-es tanévben –határozott idõre- biztosítja a 
tanulószobai ellátást.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet a fentiek 



figyelembevételével készítse elõ, és nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Fedezet forrása a 2008. évi intézményi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. szeptember 1., illetve folyamatos                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

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

Intézmény pedagógiai- mûvelõdési programjának jóváhagyása
(Et.: 110/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 104/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény pedagógiai-mûvelõdési programjának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. §-ának (2) bekezdésének f) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, 
Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógiai- 
mûvelõdési programját jóváhagyja 2013. augusztus 31-ig.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pedagógiai-mûvelõdési program 
végrehajtásához a közoktatási törvényben elõírt kötelezõ óraszámot biztosítja.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai-mûvelõdési program módosítását 
kezdeményezze.
 
Határidõ: 2008. szeptember 1.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról (Et.: 117/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No: 17



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 105/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése szerint a 2007. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, aki a kézhezvételtõl számított 30 napon 
belül javaslattal élhet Önkormányzatunk felé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.) rendelet módosítása

(Et.: 118/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalták és támogatták a 
rendeletmódosítást.
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy mivel a támogatások összegét megnövelték, ezzel módosul költségvetési 
kertösszeg is?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület a támogatási keretösszeget a rendelet-módosítással nem 
változtatja meg. A Képviselõ-testület egy törvénymódosítást épít bele a rendeletmódosítással a rendeletbe. 
Legfõképp a jogszabályi hivatkozások módosulása és egy esetben hatáskör-módosulás oka a 
rendeletmódosításnak.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.
 
No: 18
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2008. (V. 30.) rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.) rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú
szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont



Pilisvörösvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása
(Et.: 122/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Korábban már elfogadták a Stratégiát, most viszont kiegészítették az Antiszegregációs tervvel. A Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 106/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozta a 
Pilisvörösvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája  Antiszegretációs tervvel kiegészített 
változatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Stratégiai 
Munkacsoport által elõkészített, a társadalmi, valamint szakmai egyeztetések során felmerült vélemények 
figyelembe vételével kiegészített, és a véleményeztetett Anti-szegregációs tervet is magában foglaló 
„Pilisvörösvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája” címû dokumentumot.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 16 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A Városháza épületének és az ingatlanon lévõ pincének helyi védetté nyilvánítása

(Et.: 129/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy ha az IVS pályázatban szerepel a Hivatal, mint helyi védettséget élvezõ épület, akkor 
nagyobb esélye van a pályázatnak.
 
Molnár Sándor: Abban az esetben, ha a Hivatalt védetté akarják nyilvánítani, akkor mindenképpen az 
épületet fel kell újítani. A pincét szintén fel kellene újítani. Ezek után kell az épületet levédetni és nem 
fordítva.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Nem mûemléki védelemrõl van szó, hanem helyi értékvédelemrõl, ahol nem 
kerül a Hivatal a Mûemléki Hivatal elé és nincsenek extra védettségek. A védelem nem arra vonatkozik, 
hogy ebben a pillanatban, hogy néz ki az épület. A lényeg, hogy a Képviselõ-testület fontosnak és értékesnek 
tartja az épületet.
 
Gromon István polgármester: Megerõsítette, hogy nem mûemlékké nyilvánítják az épületet, csak helyi 
védettség alá helyezik azt. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet (rendelet-
módosítás elfogadását.)
 
No: 20
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2008. (V. 30.) rendelete 



 Pilisvörösvár Város építészeti értékeinek helyi védelmérõl szóló
2/1997. (I. 20.) rendeletének módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 16 igen és 1 tartózkodás

szavazatával megalkotta.
 

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

14. napirendi pont
Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban KEOP 1.1.1. pályázattal 

kapcsolatos önkormányzati ingatlanok kijelölése (Et.: 125/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását.
 
Pándi Gábor: Látott a televízióban egy riportot, amely arról szólt, hogy bõvíteni szeretnék a zsámbéki 
hulladéklerakó-telepet, viszont a helyi civilek nem szeretnék, hogy ez megvalósuljon. Ez valamilyen szinten 
befolyásolja a pilisvörösvári pályázatot is.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 107/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében benyújtandó KEOP 1.1.1. 
pályázattal kapcsolatos önkormányzati ingatlankijelölésrõl  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás keretében benyújtandó KEOP 1.1.1. pályázattal kapcsolatban a 
megvalósítandó hulladékudvar területének, valamint a komposztáló telepnek a 4525/12 hrsz-ú ingatlanból a 
jelenleg használt átrakóállomás területét (kb. 4.000 m2) jelöli ki.   
 
Nyertes pályázat esetén a kijelölt, önkormányzati tulajdonban maradó területen megvalósuló létesítményekre 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási  Társulás ténylegesen  használati jogot szerez.
Ennek ellenértékeként a Képviselõ-testület azt szabja, hogy – legkésõbb az építmények ingatlan-
nyilvántartásba történõ tulajdonosi bejegyzéséig – egy, a társulás és önkormányzatunk között kötendõ 
szerzõdésben meghatározott mértékû földhasználati díj kerüljön megállapításra, kivéve, ha a Társulás az 
ellenszolgáltatás tekintetében egyéb módon megállapodik az érintett önkormányzatokkal.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat értelmében készült nyilatkozat aláírására. 
Jelen kötelezettségvállalás kizárólag a KEOP 1.1.1. pályázatra vonatkozik. A Képviselõ-testület tudomásul 
veszi, hogy nyertes pályázat esetén az önrészt biztosítani kell, amelyrõl az összeg ismeretében újabb 
elõterjesztés készül.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Regionális Vízmûtársaságok részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról 

(Et.: 124/2008.) 
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság és 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2008. (V. 29.) sz. határozata a 
regionális vízmûtársaság önkormányzati tulajdonba adásáról, térítés nélküli vagyonátadásról    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testület kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban elõírt vezetékes 
ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak elõsegítése érdekében a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. 
jelenlegi teljes állami tulajdonban lévõ részvénycsomagja a Vízmû Zrt. ellátási területén található települési 
önkormányzatok tekintetében lakosságszám-arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli 
vagyonátadással.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fenti cél megvalósítása érdekében úgy dönt,
 

1.      hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a 
település jogszabályban elõírt vezetékes ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak elõsegítése 
érdekében a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. alaptõkéjét megtestesítõ állami tulajdoni hányadú 
részvénycsomagjára, az ellátási terület lakosságának egészhez viszonyított településre vonatkoztatott 
lélekszámaránynak megfelelõen, térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó igényét 
bejelenti.

2.      hogy amennyiben az 1. pontban szereplõ Társaság térítés nélküli tulajdonba adásra a 
megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés 
nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá esõ részvényhányadot átvenni nem kívánja, 
úgy Pilisvörösvár Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére 
kötelezettséget vállal.

3.      hogy vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülõ költségek megtérítését, de mivel 
álláspontja szerint a regionális vízmû-részvények átadása nem okoz kiadást vagy többletköltséget az 
önkormányzat számára, felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti 
igényt a rendelet 50. § (2) bekezdésben elõírtak szerinti teljesítésével az Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelõ Zrt-hez bejelentse. A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a 
vagyongazdálkodással kapcsolatosan esetleg felmerülõ költségeket biztosítani kell, amely 
kötelezettségvállalásról az összeg ismeretében dönt majd.

4.      hogy felkéri a Polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás elõrehaladásáról az esetleges 
közbensõ tulajdonosi döntést igénylõ kérdésekben tájékoztassa a Képviselõ–testületet, továbbá 
felhatalmazza arra, hogy a Képviselõ – testület határozatainak keretei között meghatalmazza 
Esztergom Város Önkormányzatát arra, hogy több települési önkormányzat érdekeinek együttes 
képviselete estén Pilisvörösvár Önkormányzata nevében is eljárjon.

5.      hogy vállalja a részvények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges 
megállapodás megkötését.       

 
Felelõs: Polgármester        



Határidõ: az ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentésére, a döntést követõ 8 napon belül
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Tetõtéri ablakok beépítése a mûszaki osztályon (Et.: 120/2008.) 

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 109/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki osztály tetõterébe tetõsík ablakok elhelyezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Mûszaki 
osztályán, a tetõtérben 4 db tetõsík ablakot építtet be az elõzetes ajánlatkéréseknek megfelelõen bruttó 
549.740 forintért, az engedélyezési tervnek megfelelõen.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2008. évi költségvetési rendelet 12. sz. 
melléklet VII. fõcím, 11. alcím „Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás” címen rendelkezésre álló keretbõl a 
fenti összeget felújításra átcsoportosítja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyi munkára a szerzõdést a vállalkozóval 
megkösse.
A Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy terjessze elõ a költségvetési rendelet fentiek szerinti 
módosítására vonatkozó elõterjesztést.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 16 igen és 1 nem szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

17. napirendi pont
Kápolna u. 2355 hrsz-ú ingatlant érintõ csapadékvíz elvezetés (Et.: 126/2008.) 

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Pándi Gábor: Támogatta az elõterjesztést. Az lenne viszont a kérdése, hogy a Nagy Balázs féle 
vízelvezetési ügy hol tart?
 
Szakszon József alpolgármester: A következõ ülésen tárgyalni fogják a Báthory utcai vízelvezetéssel 
kapcsolatos elõterjesztést. (Tájékoztatást adott arról, hogy hol építenék meg a vízelvezetõ árokrendszert a 
nevezett ingatlanon belül.)
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.  



 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 110/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Kápolna u. 2335 hrsz-ú ingatlant érintõ csapadékvíz-elvezetésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 2331 hrsz-ú 
ingatlanon, a közterületrõl levezetett csapadékvíz-elöntési problémák rendezése érdekében a 2335 hrsz-ú 
ingatlanon csapadékvíz-levezetõ csatornát épít, a mellékelt helyszínrajz szerint. Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kivitelezéssel az M-gépész Kft-t bízza meg, árajánlatának 
megfelelõ mûszaki tartalommal, bruttó 1.584.000 forintért.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelezés megkezdése elõtt a 2331 hrsz-ú ingatlan 
használójával a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodást megkösse azzal, hogy az ingatlan használója 
térítésmentesen hozzájárul a csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ingatlan tulajdonjogának megszerzését követõen, 60 napon belül, a fenti feltételekkel a szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas megállapodást az Önkormányzattal megköti.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kivitelezéshez a fedezetet a 2008. évi 
költségvetési rendelet 12. sz. melléklet, 10. sor 17. alcím „Városüzemeltetés” címen rendelkezésre álló keret 
terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

18. napirendi pont
Az Állami Számvevõszék jelentése (Et.: 128/2008.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását.
 
Zám Zoltán: Az is szerepel a véleményben, hogy az Önkormányzat a Bíráló Bizottság tekintetében nem 
tartotta be a Kbt. elõírásait, mivel a Bizottság esetében a bizottsági tagok révén nem volt biztosított a 
közbeszerzési szakértelem. Errõl szeretne tájékoztatást kapni. Továbbá szerepel az is a jelentében, hogy a 
vizsgált idõszakban az Önkormányzat három közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvoslati eljárás. 
Szeretné megkérdezni, hogy ez mit takar?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztésben is szerepel, hogy a közbeszerzésekrõl szóló törvény 8. §-
ának (3) bekezdése szabályozza, hogy a Bíráló Bizottságban milyen szakértelmet kell képviselnie a 
bizottsági tagoknak. A törvény szerint közbeszerzéstõl függõen mindig egy adott érintett szakágat 
képviseltetni kell a bizottságban. Az Állami Számvevõszék ellenõrének az volt a véleménye, hogy a 
jelenlegi három önkormányzati képviselõ tag nem fedi le az összes szakágat és javasolta, hogy egészítsék ki 
jogász végzettségû személlyel, pénzügyi és mûszaki végzettségû személlyel a bizottságot. Kiemelné, hogy 
ez nem az önkormányzati törvény alapján létrehozott bizottság, ezért köztisztviselõk is tagjai lehetnek. 
Függetlenül ettõl minden bizottsági ülésen a bizottság mellett a köztisztviselõk folyamatosan dolgoztak és a 
bizottsági ülésen is jelen voltak, tehát biztosított volt a szakértelem.
A második kérdés kapcsán azt válaszolja, hogy a jogorvoslati eljárások az elõzõ önkormányzati ciklusban 
indult három önkormányzati közbeszerzési eljárás során születtek, amely eljárásokban meg is bírságolták az 
Önkormányzatot. Ha jól emlékszik, akkor a 2005-ös évben a Mûvészetek Háza beruházását és egy útépítési 
eljárást bírságolták. Az eljárásokkal kapcsolatosan a Képviselõ-testületnek új eljárást kellett megindítani.



 
Gromon István polgármester: Kiemelné, hogy önkormányzatoknál ehhez hasonló ÁSZ vizsgálatok során 
sokkal több, és súlyosabb problémák szoktak kiderülni. Az utolsó három évet vizsgálva, Pilisvörösváron 
nem találtak érdemi szabálytalanságot közbeszerzési tekintetben. Megköszönte a Hivatal dolgozóinak, 
mindenekelõtt Jegyzõ Asszonynak a közbeszerzésekkel kapcsolatos színvonalas munkát. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 111/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó Állami Számvevõszéki jelentéssel kapcsolatos intézkedésekrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Állami Számvevõszék „A 
közbeszerzési rendszer mûködésének ellenõrzésérõl Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál” címû, 2008 
áprilisában született számvevõi jelentésének megvitatása után, a jelentéssel kapcsolatosan a következõ 
intézkedési tervet fogadja el:
 
1.      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 

2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Elõkészítõ- és Bíráló Bizottságba 
a következõ új tagokat választja meg:

 
-         dr. Krupp Zsuzsanna, jegyzõ – tag,
-         Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ – tag,
-         Solti Kinga, közbeszerzési referens – tag,
-         Kimmelné Sziva Mária, önkormányzati képviselõ, PVKB elnök – tag.

 
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát, és a háromfõs Elõkészítõ- és Bíráló Bizottságot 7 fõsre módosítja.
 

Határidõ: azonnal                                                                          Felelõs: Polgármester 
 
2.      A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a hirdetmény nélküli egyszerû közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozó elvekre, amelyek alapján kijelölésre kerülnek azon vállalkozások, akik számára az 
ajánlattételi felhívás megküldésre kerül, a következõ rendes Képviselõ-testületi ülésre tegyen javaslatot. 
Az elveket a Képviselõ-testület a Közbeszerzési Szabályzatba építi bele.
Határidõ: következõ rendes ülés                                                   Felelõs: Jegyzõ

 
3.      A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a következõ rendes Képviselõ-testületi ülésre 

készítsen írásos beszámolót a közbeszerzési tanácsadó munkájáról.
 

Határidõ: következõ rendes ülés                                        Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
4.      A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a következõ rendes Képviselõ-testületi ülésre készítsen a 

Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozóan elõterjesztést, amely tartalmazza a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos, törvény szerinti határidõket.

 
Határidõ: következõ rendes ülés                                        Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

5.      A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy folyamatos szerzõdések esetében, a hirdetmények 
megjelentetésével kapcsolatos konkrét feladatokat építse be a közbeszerzési referens munkakörébe, és 
ezáltal gondoskodjon a közbeszerzési hirdetmények megjelentetésérõl.

 
Határidõ: következõ rendes ülés                                                   Felelõs: Jegyzõ

 
6.      A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a következõ rendes ülésre tegyen javaslatot a folyamatba 

épített elõzetes és utólagos ellenõrzésre vonatkozó szabályzat tartalmának módosítására, amely 



módosítás a közbeszerzési szabálytalanságok feltárása esetén követendõ eljárási szabályokat tartalmazza.
 

Határidõ: következõ rendes ülés                                                   Felelõs: Jegyzõ
 
7.      A Képviselõ-testület felkéri a belsõ ellenõrt, hogy tegyen javaslatot a 2008. évi belsõ ellenõrzési terv 

módosítására, úgy hogy az a 2008. évben tartalmazza a Közbeszerzési Szabályzat 2007. évi vizsgálata 
után 3 közbeszerzési eljárás konkrét belsõ ellenõri vizsgálatát is.

 
Határidõ: következõ rendes ülés                                        Felelõs: Jegyzõ és belsõ ellenõr

                                                                                                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.       
 
 

19. napirendi pont
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjának lemondása, illetve új bizottsági tag megválasztása (Et.: 

115/2008.) 
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Ahogy 
az elõterjesztés mellékletében szereplõ nyilatkozatból is kitûnik, Bruckner Katalin képviselõ egyéb 
elfoglaltsága miatt lemondott az OKSB tagságról. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 112/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság új bizottsági tagjának megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi Bruckner Katalin 
önkormányzati képviselõnek az OKSB bizottsági tagságról történõ lemondását, és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. és 24. §-ai alapján az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság új tagjának Lukács Katalin Ágnest választja meg.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a változtatást vezesse át a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 
mellékletén.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 16 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

20. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás megindítása a Napos Oldal Szociális központ komplex akadálymentesítésére 

(Et.: 130/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A héten érkezett a tájékoztatás, 
hogy a pályázaton az Önkormányzat nyert, majdnem 10 millió forintot. Jó hír, hogy ez jóval több, mint 
amennyit a tavalyi fordulóban kaptak támogatásként, és hogy ebben az évben több idejük is van a 
lebonyolításra, mint korábban. Az aláírt támogatási szerzõdést még nem kapták meg. Ebben a támogatási 



szerzõdésben szerepelnek majd a határidõk és a kötelezettségek. Ezért is kéri, hogy a Képviselõ-testület 
adjon egy általános felhatalmazást a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 113/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Közbeszerzési eljárás megindításáról a Napos Oldal Szociális Központ komplex akadálymentesítésére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Napos Oldal Szociális 
Központ komplex akadálymentesítésére beadott és megnyert pályázat végrehajtása érdekében, a 
Közbeszerzési törvény negyedik rész szerinti, hirdetmény nélküli egyszerû eljárást megindítja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és az 
ajánlati dokumentációt elkészítse, az eljárást lebonyolítsa és a szükséges kapcsolódó döntéseket hozza meg. 
Az eljárást lezáró döntést, azaz a közbeszerzési eljárás eredményérõl szóló határozatot a Képviselõ-testület 
hozza meg.
 
A közbeszerzési eljárás megindításához az 1/2008. (II. 06.) számú rendelettel jóváhagyott költségvetés 14. 
sz. melléklet, VII. fõcím, 12. sorszám, 11 alcím alatt 13.712.000 forint „Pályázati önrész” néven a fedezet 
rendelkezésre áll.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (17 fõ) 17 igen egyhangú szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Távozott az ülésrõl Preszl Gábor 2048

 
A Képviselõ-testület létszáma 17 fõre módosult.

21. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 116/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A beszámolót mindenki írásban 
megkapta az ülés anyagával együtt. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 28
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(Et.: 123/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.



 
No: 29
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (16 fõ) 16 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Müller János ismételten megjelent az ülésen.
 
 

23. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Bruckner Katalin: A gyógyszertár elé kihelyeztek két „karót”. Ezt már többször is említette, és köszöni is, 
de úgy gondolja, hogy nem a megfelelõ oldalra kerültek ki ezek a parkolást akadályozó eszközök. A virág-
vázák kihelyezését szeretné megköszönni, amelyek a gyalogátkelõhelyekhez lettek elhelyezve. El szeretné 
mondani, hogy a parkgondozást legutóbb nem szavazta meg, de úgy látja, hogy nagyon jól ellátja a feladatát 
az új cég.
 
Szakszon József alpolgármester: Úgy emlékszik, hogy Bruckner Katalinnal megbeszélték a „karók” 
kérdését. Örömmel veszi Képviselõ-társának megjegyzését a parkgondozással kapcsolatban. Úgy gondolja, 
hogy mióta a Rumpold-Bicske Kft.  nevet változtatott, azóta õk is hatékonyabban dolgoznak.
 
Kimmelné Sziva Mária: Kérdése, hogy a Csobánkai utcánál jelzett fák gallyazását és a Kápolna utcában a 
sövény problémát sikerült-e rendezni?  A forgalomtechnikai táblák felülvizsgálatának az eredménye mikorra 
várható?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A mûszaki osztály foglalkozik az említett két utca ügyével. A 
forgalomtechnikára a beérkezett igényeket összegyûjtötték. A tervezõknek egy levélben továbbították 
forgalomtechnikával kapcsolatos bejelentéseket, arra vonatkozóan hogy szakmai véleményeiket, 
észrevételeiket tegyék meg, és amennyiben szükséges a témáról egyeztessenek.
 
Molnár Sándor: 1,5 évvel ezelõtt történt egy temetõ bejárás ezzel kapcsolatban, ahol elmondta a temetõvel 
kapcsolatos kéréseit. A mai napig nem tudnak megfelelõn közlekedni teherautóval a temetõben. A 6-os 
parcellánál sem sikerült megoldani, hogy megnyissák az utat. A temetõnek a hátsó részét rendesen kellene 
mûködtetni, és kéri, hogy ne egy nádas legyen a 6-os parcella. Nem tudják a temetõ területén az utakat 
szilárd útburkolattal ellátni, de a keresztbemenõ útnál feltétlenül szükséges lenne a szilárd útburkolat. A 
ravatalozó teteje palatetõ, ezt meg kellene javítatni, mert elég rossz állapotban van. Egyre több szegény 
ember van és ezáltal megnõtt a kereslet az urnás temetésre, mert ez a legolcsóbb. Kérdése, hogy mivel az 
urnás temetésre korlátozottak a helyek (elfogytak), ez esetben mit tegyenek?
 
Gromon István polgármester: A Molnár Sándor által említett problémák jogosak. Viszont képviselõ-
társának is tudomása van arról, hogy az idei költségvetésben a fejlesztésre nulla forint van betervezve. 
Amennyiben az Önkormányzatnak plusz bevétele lesz évközben, a Képviselõ-testületnek lehetõsége lehet a 
fedezet biztosítására.
 
Molnár Sándor: A 6-os parcella végén az út felszabadítása létfontosságú lenne. A koszorúk kezelésének 
megoldását is szeretné megemlíteni. Úgy gondolja, hogy a koszorúkat helyben kellene komposztálni.
 



Horváth József: Problémát jelent számára, hogyha a Grádus óvodában esküvõt rendeznek, mivel ez a 
környékbeli lakók nyugalmát zavarja. Kéri, hogy intézkedjenek, mert fel fogja jelentetni az Önkormányzatot.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Úgy tudja, hogy nem az Óvoda helyiségét adják bérbe, hanem az Egyesület 
tornatermét. Jogilag így nincs köze az Óvodához a bérbeadásnak, tehát nem az Óvoda adja bérbe a termet. 
Nem üzlet mûködik a tornateremben, így mûködési engedélyre sincs szükségük. Az alkohollal kapcsolatos 
kérdésre azt válaszolja, hogy mûködési engedélyt egyébként ki lehet adni az intézmény nyitvatartási idején 
kívül. Eseti rendezvényekrõl van szó. Véleménye szerint csak zajvédelmi vonalon tudnak eljárni.
 
Zám Zoltán: Ki lettek helyezve a közlekedési táblák a városban és a Nyár utcában is, ezért a Halmschláger 
Trade munkatársai nem hajthatnak be teherautókkal. Ez a tábla el is lett távolítva, de ennek értelmében 
nyitottá vált a többi utca is. A Nyár utcából behajthatnak a teherautók a mellékutcákba.  A lomtalanítás hét 
elejére lett meghirdetve, de hét közepén még mindig kint volt szemét az utcákon, mert nem szállították el. 
 
Szakszon József alpolgármester: Köszöni Zám Zoltán bejelentését a táblákkal kapcsolatban, ezt az ügyet 
meg fogják oldani.
 
Berchy József: Kérdése, hogy az elégetett szelektív-hulladékgyûjtõ kukákat van-e mód pótolni? Kinek a 
feladata ezt pótolni? 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A szemetesedények az Önkormányzat tulajdonát képezik, 
úgyhogy ezt az Önkormányzatnak kell pótolnia.
 
Szöllõsi János: Szeretné bejelenteni, hogy a Táncsics Mihály utcai önkormányzati telken füvet kellene 
kaszálni, mert zavarja a forgalmat.
 
Szakszon József alpolgármester: Kaszálásra a pályázatkiírás megjelent. A Bizottság a jövõ héten bontja a 
borítékokat és rövid idõn belül döntést hoznak, majd szerzõdést kötnek.
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 2111 órakor.    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ


