
Ikt. szám: 01-328-12/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2008. július 17. 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, Kimmelné 
Sziva Mária, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Molnár Sándor, Müller János (1840-ig), Pándi Gábor, Preszl 
Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Horváth József, Lukács Katalin, Paul László, Szakszon József
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi 
Jánosné intézményi referens, Hegyes Józsefné, igazgatási osztályvezetõ, Schreck Szilvia mûszaki 
osztályvezetõ helyettes,  Fogarasy Attila, a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket a Képviselõ-testület rendkívüli 
ülésén. A Képviselõ-testület 14 fõvel határozatképes. Kéri sürgõsséggel napirendre venni a 156/2008. sz. 
elõterjesztést, melyet a kistérséget érintõ témák közé javasol felvenni. 
Felhívta a figyelmet két, a képviselõknek megküldött feljegyzés tartalmára, mely feljegyzések a játszóterek 
tervismertetésével kapcsolatosak. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén került 
ismertetésre az anyag, az utolsó napirendet követõen. Elektronikus levélben mindenki megkapta a 
játszóterekhez kapcsolódó anyagot, a terveket, melyek a játszóterek leírását és a hozzájuk fûzõdõ 
értékbecslést tartalmazzák. Szeretné kérni a Képviselõ-testület tagjait, hogy a tervekkel és leírásokkal 
kapcsolatosan észrevételeiket jelezzék a levélben megfogalmazott idõpontig. Észrevételeiket továbbítani 
fogják a tervezõnek. Korábban a Képviselõ-testület kb. 100 millió forintos mûszaki tartalommal kalkulált, 
azonban sajnos a részletes tervek ezt az összeget felülmúlták, ezért készült el a két különálló feljegyzés. A 
játszótérrel kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegûek.  
 
Müller János: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendjét helyezzék át az 1. napirendi pontba, majd a Városi 
Könyvtárhoz kapcsolódó anyagot is tárgyalják meg a 2. napirendben (153/2008.).
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendje módosításának és az új 
napirend felvételének  elfogadását.  
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontok módosítását a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 

Zárt
ülés

 Aljegyzõi pályázatok értékelése, és aljegyzõ kinevezése 
(Et.: 154/2008.)
 

Gromon István
polgármester

1.)      A Városi Könyvtár integrálása a Mûvészetek Háza, 
Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézménybe (Et.: 153/2008.)
 

Gromon István
polgármester

2.)      Német Nemzetiségi Óvoda nevelési programjának 
jóváhagyása (Et.: 144/2008.)
 

Gromon István
polgármester



3.)      A Pilis-Buda-Zsámék Többcélú Kistérségi Társulás 
Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és 
fejlesztési tervének jóváhagyása (intézkedési terv) (Et.: 
147/2008.)
 

Gromon István
polgármester

4.)      Társulási Megállapodás kötése Perbál Község 
Önkormányzatával a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 
határozott idejû ellátására (Et.: 151/2008.)
 

Gromon István
polgármester

5.)      A 61/2008. (IV. 22.) Kt. sz. határozat módosítása (Et.: 
156/2008.)
 

Gromon István
polgármester

6.)      A Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2 
takarítónõi státuszának további biztosításáról (Et.: 
146/2008.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      Pest Megye Önkormányzatával kötendõ megállapodás a 
rezsiköltség megosztására (Et.: 148/2008.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      Vis maior keret igénylése (Et.: 149/2008.)
 
 

Gromon István
polgármester

9.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának csatlakozása az 
MO Érdekvédelmi Egyesülethez (Et.: 145/2008.)
 

Gromon István
polgármester

10.)
           
 

Urnatartók elhelyezése a temetõben (Et.: 152/2008.)
 

Gromon István
Polgármester

 
11.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 150/2008.)
 
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 155/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

13.)
           
 

Felvilágosítás kérés
 

 

 
Gromon István polgármester: Tekintettel arra, hogy az elsõ napirendként megszavazták az aljegyzõ-
választást, zárt ülést rendelet el.
 

Zárt ülés 1. napirendje
 (Aljegyzõi pályázatok értékelése, és aljegyzõ kinevezése

 (Et.: 154/2008.))
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 127/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata 
Hegyes Józsefné aljegyzõi kinevezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi Önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi 



XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján Hegyes Józsefnét Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
aljegyzõjévé nevezi ki, a jelenlegi szervezeti egysége továbbvezetésének változatlanul hagyása mellett, 
2008. augusztus 1-jétõl határozatlan idõre, 6 hónapos próbaidõvel.
A Képviselõ-testület az aljegyzõ illetményét bruttó 500.000 forint/hó összegben határozza meg.
 
A fedezet forrása a 2008. évi költségvetési rendelet személyi jellegû kiadásai között biztosított.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával hozta.   
 

Nyílt ülés folytatása
 
 

1. napirendi pont
A Városi Könyvtár integrálása a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György 

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe (Et.: 153/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta 
a határozati javaslatokat. Az átalakításhoz szükséges véleményeket bekérték, valamennyi jogszabály szerint 
szükséges vélemény megérkezett. A határozati javaslatokról külön szavaznak majd. Az elsõ határozati 
javaslat a Könyvtár Megszüntetõ Okiratának elfogadását, a második a Mûvészetek Háza Alapító Okiratának 
módosítását jelenti, a harmadik pedig a Városi Könyvtár vezetõjének nyugdíjba vonulásával kapcsolatos. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 128/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Városi Könyvtár Megszüntetõ Okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartás mûködésérõl szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Városi Könyvtár által ellátott feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása 
érdekében a Városi Könyvtárat 2008. szeptember 1-jétõl a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési 
Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe integrálva kívánja tovább mûködtetni.
A Képviselõ-testület a Városi Könyvtár Megszüntetõ okiratát a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges bejelentési kötelezettségének 8 napon belül tegyen 
eleget, a költségvetési átcsoportosítást készítse elõ, és jóváhagyás céljából terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: 2008. augusztus 31.                                     Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 129/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata 
a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Alapító okiratának módosításáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratát 2008. 
szeptember 1-jétõl a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és az államháztartás 
mûködésérõl szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:
 
-                A feladat bõvülése miatt megváltozik a számozás.
-                Az intézmény neve a következõre módosul: Mûvészetek Háza  ? Általános Mûvelõdési Központ, 

Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
-                Rövidített neve: Mûvészetek Háza  ? ÁMK, Városi Könyvtár, Cziffra György AMI
-                Telephelyei az alábbiak szerint módosulnak:

    Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. (alapfokú mûvészetoktatás, közmûvelõdés)

    Pilisvörösvár, Vásár tér 1. (alapfokú mûvészetoktatás)

    Pilisvörösvár, Templom tér 18-19. (alapfokú mûvészetoktatás)

    Pilisvörösvár, Fõ utca 82. (könyvtár, alapfokú mûvészetoktatás)
-                Az intézmény típusa kiegészül az alábbiakkal: Könyvtár
-                Kiegészítésre kerül a törzskönyvi azonosító számmal: 590190
-                Kiegészítésre kerül a KSH statisztikai számjellel: 15590198-8520-13
-                Kiegészítésre kerül az alaptevékenységek szakfeladatainak számaival:

    801313 alapfokú mûvészetoktatás
    921815 mûvelõdési központok, házak tevékenysége
    23127 könyvtár

-                Kiegészítésre kerül az alaptevékenység szakágazatszámával:
          852020
-                Kiegészítésre kerül a kiegészítõ tevékenység szakfeladatszámával:
          701015 saját és bérelt ingatlan hasznosítása
-                Az Alapfokú mûvészetoktatási intézmény évfolyamainak száma a következõkre módosul: Az 

intézmény évfolyamainak száma: 12 
-         2 éves elõképzõ,
-         6 éves alapfokú képzés, 
-         4 éves továbbképzõ

-                Kiegészítésre kerül az intézmény OM azonosítójával: 200821
-                Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei az alábbiakra módosulnak: Az 

alapfokú mûvészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei:
-                Törlésre kerül az alábbi: 75176-8 intézményi vagyon mûködtetése.
-                A közmûvelõdéshez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeinek a. pontja az alábbiak szerint 

módosul: Kulturális egyesületek próbáihoz, rendezvényeihez lehetõség és megállapodás szerint hely 
biztosítása.

-                A közmûvelõdéshez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeinek c. pontja az alábbiak szerint 
módosul: A Vörösvári Újság szerkesztõsége részére állandó irodahelyiséget biztosít a fenntartó az 
intézményben térítésmentesen.

-                A közmûvelõdéshez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeinek e. pontjának elsõ bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére állandó irodahelyiséget 
biztosít a fenntartó az intézményben térítésmentesen.

-                Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei az alábbiakra módosulnak: A 
közmûvelõdéshez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei.

-                Törlésre kerül az alábbi: 75176-8 intézményi vagyon mûködtetése
-                Kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

 



Alaptevékenysége a könyvtári feladatok terén:
 

a.       a fenntartó által kiadott Alapító okiratban és az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatában 
meghatározott fõ célok nyilatkozatban való közzé tétele,

b.      gyûjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megõrzése, gondozása, és rendelkezésre bocsátása,
c.       tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d.      más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének biztosítása,
e.       részvétel biztosítása a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f.        gyûjteményének és szolgáltatásainak a helyi igényeknek megfelelõ alakítása,
g.       közhasznú információs szolgáltatás nyújtása,
h.       helyismereti információk és dokumentumok gyûjtése,
i.         szabadpolcos állományrésszel való rendelkezés.
 

    A könyvtári tevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei:
 

a.         A könyvtár profiljába illõ rendezvények szervezése (pl.: hangverseny, író-olvasótalálkozó, könyv és 
könyvtárhasználati játékok, vetélkedõk, oktatást és mûvelõdést segítõ rendezvények, irodalom-és 
könyvtár-népszerûsítõ rendezvények),

b.        Kiállítások szervezése,
c.         „Vörösvári Újság”c. közéleti havi lap kiadása,
d.        Fiókkönyvtárak mûködtetése.
 

Az igazgatótanács kinevezési rendje a következõképpen módosul: A többcélú intézmény (ÁMK) 
vezetõjét nyilvános pályázat útján a Képviselõ-testület nevezi ki, aki gyakorolja a felmentést és a 
fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. A Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátásáért az intézmény vezetõje felel.
 

-                     Intézmény képviseletére jogosultak az alábbiak szerint módosul: 
Az intézmény általános képviseletét az intézményvezetõje látja el.
Az intézményvezetõt távolléte esetén a Szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott 
sorrendben utána következõ helyettes képviseli.

-                     A feladatellátást szolgáló vagyon kiegészül az alábbiakkal: a Fõ út 82. száma alatti 8 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan,

 
A Képviselõ-testület a Mûvészetek Háza?Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény egységes szerkezetû Alapító okiratát a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: 2008. szeptember 01.                                                                     Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslat 
elfogadását. Ebben a Városi Könyvtár vezetõjének nyugdíjba vonulását veszik tudomásul, hiszen a vezetõ 
munkáltatója a Képviselõ-testület, megköszönik a több évtizedes munkáját és jutalmat állapítanak meg neki.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 130/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata 
Holtiska Sándorné könyvtárvezetõ nyugdíjba vonulásának tudomásul vételérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Holitska Sándorné nyugdíjba vonulását tudomásul veszi. Az eddig 



végzett lelkiismeretes vezetõi munkáját megköszöni.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelkedõ munkájának elismeréseként Holtiska 
Sándornét 2 havi alapilletményének megfelelõ összegû jutalomban részesítse.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokat végezze el.
A fedezet forrása a 2008. évi költségvetési rendelet 17. sz. melléklet, 15. soron (céltartalék közalkalmazottak 
nyugdíjazásával kapcsolatos juttatások) biztosított.
 
Határidõ: 2008. szeptember 01.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda nevelési programjának jóváhagyása (Et.: 144/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Tájékoztatást adott az elõterjesztésrõl. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 131/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda nevelési 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 Német 
Nemzetiségi Óvoda nevelési programját jóváhagyja 2013. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai program módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2008. szeptember 01.                                                                     Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
A Pilis-Buda-Zsámék Többcélú Kistérségi Társulás Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- 

és fejlesztési tervének jóváhagyása (intézkedési terv) (Et.: 147/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A kistérség elkészítette a 
kistérségre vonatkozó közoktatási intézkedési tervet. Minden településnek a magára vonatkozó részt jóvá 
kell hagynia. A határozati javaslatot kéri, hogy egészítsék ki egy második bekezdéssel, amely a 
következõképpen hangzik: „A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Pilis-Buda-Zsámbék 
Többcélú Kistérségi Társulás Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és fejlesztési tervének 
aláírására.” A módosítást, mint elõterjesztõ„befogadja”, ezért nem kell szavazni róla.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. A Német 



Nemzetiségi Önkormányzat  pedig a következõ kiegészítéssel javasolja elfogadni a tervet: „a Kistérségi 
Társulás Munkaszervezete az intézkedési tervet készítõ szakértõn keresztül vegye fel a kapcsolatot a 
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartójával, és egyeztesse le az 
intézményre vonatkozó részeket, majd egészítse ki az intézkedési tervet.”
 
Kérdése, hogy most így elfogadhatják-e a jelenleg elkészült tervet, vagy pedig csak a kért kiegészítéssel 
együtt lehet majd a késõbbiekben elfogadni? Jelen pillanatban a kért kiegészítés még ismeretlen.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Javasolja, hogy a Képviselõ-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által tett kiegészítéssel fogadja el a határozati javaslatot. A tervet jelenlegi állapotában a 
Képviselõ-testület elfogadhatja, ez fontos is, hiszen a normatíva múlik rajta, de a kiegészítést mindenképpen 
szükséges a határozatban megfogalmazni, hiszen ez a település érdeke. A Képviselõ-testület észrevétele 
alapján a szakértõ pedig felveszi a kapcsolatot a kihagyott intézménnyel és elkészíti a hiányzó anyagot.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy ha a jelenlegi állapotában fogadják el a tervet, akkor 
fennáll a veszélye annak, hogy a késõbbiekben nem fogják módosítani azt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésének megfelelõen. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak igaza van abban, hogy a 
Gimnázium kimaradt ebbõl a programból és ezt feltétlenül pótolni kell. Véleménye szerint mindenkinek az 
az érdeke, hogy a normatívát megkapják, és szakmailag a tervet a szakértõk kiegészítsék. A kistérségi 
határozat csak akkor lép érvénybe, ha az érintett települések mind elfogadják a Közoktatási Tervet.  
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy Sax László elnök is fejtse ki a véleményét az észrevétellel 
kapcsolatosan.
 
Sax László NNÖ elnök: Jegyzõ Asszony korrekt módon vázolta fel a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselõ-testületének kérését. Azt javasolták, hogy a hiánypótlást végezzék el a kistérség szakemberei.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a következõ kiegészítésekkel:
„a Kistérségi Társulás Munkaszervezete az intézkedési tervet készítõ szakértõn keresztül vegye fel a 
kapcsolatot a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartójával, és egyeztesse le 
az intézményre vonatkozó részeket, majd egészítse ki az intézkedési tervet” 
„a Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és fejlesztési tervének aláírására”
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 132/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és 
fejlesztési terve Pilisvörösvárra vonatkozó részének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Feladat-
ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és fejlesztési tervének (közoktatási terv, intézkedési terv) 
Pilisvörösvárra vonatkozó részét 2008. szeptember 1-jétõl 2010. augusztus 31-ig elfogadja, s egyúttal a 
292/2000. (XII. 04.) Kt. sz. határozatát 2008. szeptember 1-jei hatállyal visszavonja.
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a Kistérségi Társulás Munkaszervezete az intézkedési tervet készítõ 
szakértõn keresztül vegye fel a kapcsolatot a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
fenntartójával, és egyeztesse le az intézményre vonatkozó részeket, majd egészítse ki az intézkedési tervet. 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
Feladat-ellátási, intézmény-hálózat mûködtetési- és fejlesztési tervének aláírására.
  



Határidõ: 2008. szeptember 01.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

4. napirendi pont
Társulási Megállapodás kötése Perbál Község Önkormányzatával a jelzõrendszeres házi 

segítségnyújtás határozott idejû ellátására (Et.: 151/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, és 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Határozott idõre kötnek 
Perbállal megállapodást, annak érdekében, hogy Perbál megkapja félévre a normatívát. A megállapodás 
következtében Pilisvörösvárt nem terheli semmilyen költség. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 133/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata 
Társulási Megállapodás kötésérõl Perbál Község Önkormányzatával a jelzõrendszeres házi 
segítségnyújtás határozott idejû ellátására a Napos Oldal Szociális Központ közremûködésével
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Perbál Község 
Önkormányzatával – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a, 
továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. §-a 
figyelembevételével Társulási Megállapodást köt a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, határozott 
idõre, 2008. július 18-tól 2008. december 31-éig szóló idõszakra. A szolgáltatást Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár közremûködésével biztosítja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                        Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A 61/2008. (IV. 22.) Kt. sz. határozat módosítása (Et.: 156/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Egy korábbi határozat 
kiegészítésérõl van szó, amelyet a kistérségi logopédiai szolgálattal kapcsolatosan hoztak. Az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 134/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata
a 61/2008. (IV. 22. ) Kt. sz. határozat módosításáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 61/2008. (IV. 22. ) Kt. sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
 
Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljárva a pedagógiai szakszolgálat keretében a logopédiai ellátás 
kistérségi szintû ellátásban részt vesz.
Amennyiben a kistérségi szintû feladatellátás a kiegészítõ normatív állami támogatásból és a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeibõl nem fedezhetõ, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata az általa igényelt ellátottak arányában járul hozzá a logopédiai ellátás finanszírozásához
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár, mint szakmai alközpont szervezõ tevékenységét az 
Önkormányzat szükség esetén továbbra is biztosítja, de kistérségi feladatokat ellátó pedagógiai 
szakszolgálatot nem kíván kialakítani.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

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

Intézmény 2 takarítónõi státuszának további biztosításáról
(Et.: 146/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Tekintettel arra, hogy az intézményben 
feladatelmaradás nincs, a státuszokat nem javasolja elvonni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 135/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény 2 nyugdíjba vonuló takarítónõ 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 Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2 nyugdíjba vonuló takarítónõ 
státuszát továbbra is biztosítja, mivel feladatcsökkenés az intézményben nincsen.
 
A fedezet forrása: a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: azonnal                                                                                    Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont



Pest Megye Önkormányzatával kötendõ megállapodás a rezsiköltség megosztására
(Et.: 148/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Hónapok óta egyeztetnek a Megye Hivatalával a rezsi megosztásával kapcsolatos megállapodásról. Most 
tartanak ott, hogy végre a megállapodás aláírható. A megállapodás következtében a Megye visszamenõleg is 
megfizeti majd a Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos rezsiköltségeket. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 136/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata 
Pest Megye Önkormányzatával kötendõ megállapodásról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.,) mint a Nevelési Tanácsadó (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi út 8.) fenntartója, 
és Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint ingatlantulajdonos között a Nevelési Tanácsadó rezsiköltségei 
megosztására vonatkozó, jelen határozat mellékleteként csatolt megállapodás tervezetet jóváhagyja, s 
felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Vis maior keret igénylése (Et.: 149/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. A június 18-i özönvízszerû 
esõzések miatt nyújtották be a pályázatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 137/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata Vis 
maior támogatás igénylésérõl, pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösváron 2008. június 18-án történt vis 
maior esemény (felhõszakadás) miatti károk helyreállításainak 2.5000.000 forintos költségére tekintettel úgy 
dönt, hogy pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz Vis maior 
támogatás igénylésére. A Képviselõ-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000 forintot a 
2008. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.
 
 
A Képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy:

-          a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, tekintettel a káresemény 
jellegére (útkárokra nem köthetõ biztosítás),

-          az utak rendbehozatala nélkül a feladatát nem tudja ellátni,



-          saját erejébõl a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges Nyilatkozatok aláírására, melyben a 
káreseménnyel érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonát igazolja, valamint azt, hogy a vis maior 
támogatásból az adatlapon szereplõ munkálatokat végzi el, melyek a következõk:
 
Utcák murvázása,
2299 hrsz Tó dülõ,
4612 hrsz Kárász utca.
 
Határidõ: 2008. július 20.                                                                   Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának csatlakozása az MO Érdekvédelmi Egyesülethez (Et.: 

145/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Jónak tartja az M0 érdekében történõ szervezkedést, hiszen nagyban szolgálja Pilisvörösvár érdekeit. 
Fontosnak tartja, hogy a térség közlekedési problémáit minél elõbb megoldják egy elkerülõ úttal. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 138/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozata az 
MO Érdekvédelemi Egyesülethez való csatlakozásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben és a Ptk 61. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az MO 
Érdekvédelemi Egyesülethez a Megyeri híd (MO-híd) szeptemberre tervezett átadását várhatóan követõ és 
Pilisvörösvárt is érintõ közlekedési problémák megoldásának, valamint az új 10-es fõút (M10) mielõbbi 
megépítésének elõmozdítása érdekében.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A Képviselõ-testület a 2008. évi 100. 000 Ft tagdíjat biztosítja. A tagdíjhoz a fedezet a 2008. évi 
költségvetés 12. számú melléklet, 6. sorszám, VII. fõcím, 12. alcím alatt igazgatási tevékenység címén 
rendelkezésre áll.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 nem szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Müller János távozott az ülésrõl 1840-kor.
 
A Képviselõ-testület létszáma 13 fõre módosult. 
 
 



10. napirendi pont
Urnatartók elhelyezése a temetõben (Et.: 152/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Molnár Sándor: Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatba foglalt urnatartók nem a legmegfelelõbbek, és 
esztétikailag sem tartja jónak a választást. Kéri, hogy a Képviselõ-testület ismételten gondolja át az 
urnatartókról alkotott véleményét.
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztésben látható, hogy számos ajánlatot küldtek ki pilisvörösvári 
vállalkozók részére az urnatartók elkészítésére vonatkozóan. A Nemeskõ Kft. ajánlatában 30 x 30 cm-esek a 
fülkeméretek, és 40 fülkés egy urnafal. Az árajánlatban szereplõ fotó több évvel ezelõtt készült. A mûszaki 
osztály az olcsóbb árajánlatot választotta ki, mely szempont az elõterjesztésben is szerepel.  
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint célszerûbb lenne a 12 fülkés, nagyobb méretû urnát megrendelni, mint 
a polgármester úr által említett 30 x 30-ast. Az urnafal az EU-s szabványoknak nem felel meg. Át kell 
gondolni azt, hogy esztétikailag is megfeleljenek az urnatartók az igényeknek. Meg kell adni a tiszteletet 
azoknak az embereknek, akik ilyen helyre szeretnének temetkezni. Úgy gondolja, hogy a képen látható 
urnafal egy elavult rendszert takar. Szeretné megkérdezni, hogy a fõépítész véleménye miért nincsen 
hozzácsatolva az elõterjesztéshez, és hogy az említett urnafal a környezetbe illõ-e?  
 
Gromon István polgármester: Arról nem volt tudomása, hogy nem felel meg az EU-s elõírásoknak az 
összességében jobb ajánlat, de utána jár az ügynek.
 
Kõrösy János: Mindenképpen javasolja, hogy a magasabb színvonalú urnafülkéket szavazza meg a 
Képviselõ-testület. Ez nemcsak pénzkérdés. Úgy gondolja, hogy a fõépítész véleményére szükség volna, arra 
hogy támogatja-e az elõterjesztésbe foglaltakat.
 
Gromon István polgármester: Kérdése Jegyzõ Asszonyhoz, hogy a fõépítész kompetenciájába tartozik-e 
ez a témakör?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jogszabály értelmében a fõépítész településfejlesztéssel, településrendezéssel 
kapcsolatos kérdésekben rendelkezik hatáskörrel. Jogszabály szerint nem kötelezõ a fõépítész véleményét 
kikérni a szóban forgó ügyel kapcsolatosan.
 
Zám Zoltán: Nagyon ízléstelennek tartja az urnaoszlopot, és kegyeleti célra alkalmatlannak tartja.  
 
Falics Jánosné: Úgy tudja, hogy ami 70 cm-nél magasabb építmény, ahhoz szükséges az építési engedély. 
Nem tartja jónak, hogy egy pályázó több évvel ezelõtti fotóval illusztrálja az urnatartót. Javasolja, hogy 
vegyék le napirendrõl az elõterjesztést, és vizsgálják meg azt, hogy a vörösvári vállalkozók, milyen 
árajánlatokat nyújtanak be a késõbbiek során.  
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztés tartalmazza azokat a vállalkozókat, akiknek megküldésre 
kerültek az árajánlatok.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztésben szereplõ szakmai véleményben kitért arra a januári ÖTM 
rendeletre, amely szabályozza hogy az urnafülkék bejelentés kötelesek. Ez az eljárás egy engedélyezési 
eljáráshoz hasonlítható, hiszen határozattal zárul, és dokumentáció is szükséges hozzá. A Közigazgatási 
Hivataltól már a kijelölést megkérték, hiszen saját ügyükben nem járhatnak el. Elképzelhetõ, hogy 
Pilisszentiván lesz, aki eljár majd az eljárásban, és meghozza a határozatot.
 
Berchy József: Elmondta, hogy nem elégedett a fent említett referencia munkával. Kérdése, hogy az 
érintetteknek milyen összeggel növekedne az urnahely megváltása, ha a magasabb összegû urnafülkét 
szavazna meg a 



Képviselõ-testület? 
 
Gromon István polgármester: Az urnafülkék megváltásának díja nem függ össze azzal, hogy az 
Önkormányzat milyen összegért állítatja fel az urnafalakat. Rendelet szabályozza az urnafülkék 
megváltásának összegét. 
 
Berchy József: Véleménye szerint, nem minden esetben kell az olcsó „terméket” választani.
 
Gromon István polgármester: Korábban Molnár Sándor úr kérte, hogy az ügyben döntés szülessen. Nem 
javasolja levenni az elõterjesztést napirendrõl, hiszen a kérdés sürgetõ. Szívesen eleget tesz Falics Jánosné 
Képviselõ kérésének is, hogy újra megküldik az árajánlatokat vállalkozóknak. 
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint az Önkormányzat vásároljon egy olcsóbb urnafülkét, így mindenkinek 
tudnak urnás sírhelyet biztosítani, majd a késõbbiekben újratárgyalják az ügyet.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy az új urnafülkék, a temetõn belül hova 
kerülnének elhelyezésre. A mûszaki osztály, a temetõ üzemeltetõjével a területet megtekintette. Ezen a 
bejáráson tehát az üzemeltetõ is részt vett, és egyetértve állapították meg az urnafülkék helyét, és a hozzá 
kapcsolódó út kialakítását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta a figyelmet arra, hogy az urnafülkék engedélyezésének eljárása több 
hetet vesz igénybe. Az ügymenet függ a kijelölt hatóságtól is. A vállalkozónak a beruházás megkezdése elõtt 
dokumentációt is kell készítenie. Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy ha újabb árajánlatokat fognak 
bekérni, akkor a többi vállalkozó már elõnyt élvez a két vállalkozóval szemben, akik az elõterjesztésben 
szerepelnek.  
 
Molnár Sándor: Hosszú idõ kell egy forma elkészítéséhez (urnafülke). A helyi vállalkozók az urnafülkéket 
a Varázskõ Kft-tõl vásárolják meg. Magasabb összegbe kerül egy vállalkozónak elkészíteni ezt a formát, 
mint megvásárolni. Nem szeretné, hogyha ez az ízléstelen urnafal a temetõ részévé válna. 
 
Sax László NNÖ elnök: Molnár úr szavai a formakészítéssel kapcsolatosan teljesen helytállóak. Véleménye 
szerint, a magasabb árkategóriába tartozó fal kultúrált és szebb képet mutatna a temetõben.
 
Gromon István polgármester: Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy újabb ajánlatkérés céljából 
vegyék le napirendrõl az elõterjesztést. Szavazásra tette fel a napirendi pont levételének kérdését.     
 
No: 13
A Képviselõ-testület a napirendi pontról való levételt a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 5 igen,  5 nem és 2 
tartózkodással elutasította.  
 
Molnár Sándor: Érintettségét szeretné bejelenteni az üggyel kapcsolatosan. Kérése, hogy a Képviselõ-
testület szavazza meg, hogy szavazatával hozzájárulhat-e a döntéshez, illetve döntsön a kizárása kérdésében.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor kizárásának kérdését. Ki ért egyet azzal, 
hogy kizárják Molnár Sándor képviselõt a szavazásból?
 
No: 14
A Képviselõ-testület 2 igen, 10 nem és 1 tartózkodás szavazattal úgy döntött, hogy nem zárja ki Molnár 
Sándort a szavazásból.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 



No: 15
A Képviselõ-testület a határozatot a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 4 igen, 6 nem és 3 tartózkodással 
elutasította.  
 
Pándi Gábor: Javasolja, hogy a Képviselõ-testület szavazzon a „drágább” ajánlat elfogadásáról, mivel
szükség van az urnafalakra. Úgy gondolja, hogy késõbbi idõpontban sem kerülne más árajánlat a Képviselõ-
testület elé. 
 
Gromon István polgármester: A határozati javaslatot úgy módosítanák, hogy a Varázskõ Kft. kerülne a 
szövegrészbe, és (2 x 30) 60 fülkés urnaoszloppal egészülne ki a javaslat.     
A határozat ötödik sorát pedig törölnék, mivel ez értelmét veszti (az útra kb. 45 %-os szöget bezárva 
helyezteti el az urnafalakat). 
 
Kõrösy János: Mindenképpen szeretné, ha a fõépítész a szakmai véleményét elmondaná, hogy esztétikailag 
miként látja a helyzetet. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont levételét azzal a kéréssel, hogy a 
fõépítész szakmai véleményével egészüljön ki az elõterjesztés.    
 
No: 16
A Képviselõ-testület a napirendi pont levételt a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 3 igen, 7 nem és 3 
tartózkodással elutasította.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tekintettel arra, hogy kérdés hangzott el azzal kapcsolatosan, hogy lehet-e a 
módosítani a határozati javaslatot, tájékoztatást adott az Szervezeti és mûködési szabályzat 12. § és 13. §-
airól, mely magába foglalja a módosító javaslatokkal kapcsolatos szabályokat. Jogszerû, ha egy képviselõ 
javaslatot tesz egy másik vállalkozó megválasztására, hiszen az egy szabályos módosító javaslat.  
Amennyiben az elõterjesztõ a módosító javaslatot nem fogadja be, akkor külön kell szavazni a módosításról, 
majd a módosított határozati javaslatról.
 
Gromon István polgármester: Pándi Gábor Képviselõ javaslatát befogadja, miszerint 2 darab 
összességében 640.200,- forintos áron a Varázskõ Kft. ajánlatával módosítják a határozati javaslatot. 
 
Bruckner Katalin: Jelezte, hogy nem fogja támogatni a határozati javaslat elfogadását. Aggályát fejezte ki 
arra vonatkozóan, hogy Képviselõ úr és az Önkormányzat egyébként is kapcsolatban állnak. 
 
Sax László NNÖ elnök: A Képviselõ-testületnek két fontos szempontot kell mérlegelnie, az egyik az 
anyagi, a másik pedig az esztétikai. Úgy gondolja, hogy mindenki látta már mind a kétfajta urnaoszlopot, és 
el tudja dönteni, hogy ki mit tart fontosnak. 
 
Gromon István polgármester: Eredetileg támogatta a mûszaki osztály által elõkészített határozati 
javaslatot, melyben a Nemeskõ Kft. ajánlata szerepelt, mivel árban kedvezõbbnek találta és több férõhely is 
volt benne. A felmerült problémát minél elõbb meg kell oldani. Miután körültekintõen jártak el ez ügyben, 
és több árajánlat nem érkezett a kialakult helyzetben, támogatja Pándi képviselõ úr javaslatát. 
 
Falics Jánosné: Véleménye szerint a Varázskõ Kft. több ízben segítette már a Várost minden anyagi vonzat 
nélkül (adományokkal). Nem érti, hogy miért jelent problémát, ha valaki becsülettel elvégzi a munkát, és 
azért az árajánlatba foglalt összeget megkapja.
 
Szöllõsi János: Kérdése, hogy a Varázskõ ajánlatát lehet-e mérsékelni?
 



Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy az építkezést, bárkit bízzon is meg a 
Képviselõ-testület, csak az engedély jogerõre emelkedése után lehet megkezdeni. Ez minden ajánlattevõre 
vonatkozik.     
 
Pándi Gábor: Nem nyílt eljárásról van szó, a másik vállalkozó nincs jelen az ülésen, így ezt a kérdést 
tárgytalannak lehet tekinteni.  
 
Gromon István polgármester: Az ajánlatok írásban érkeztek, a Varázskõ ügyvezetõ igazgatója szintén 
nincs jelen az ülésen, így nyilatkozni a felmerült kérdésben nem tud. A Képviselõ-testület dönteni csak az 
árajánlatok alapján tud.
Szavazásra tette fel a határozat módosítását, miszerint a Varázskõ Kft. 640.200,- forintos ajánlatát javasolja 
elfogadásra.  
 
No: 17
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 8 igen, 3 nem és 2 tartózkodással 
elutasította.  
 
Gromon István polgármester: A következõ rendes ülésen ismételten tárgyalni fogják az urnafülkékkel 
kapcsolatos elõterjesztést, mivel megoldást kell találni az ügyben. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 150/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az írásos beszámolót néhány 
további információval egészítette ki: Összefoglalóan tájékoztatást adott a Borszéki meghívás elhalasztásával 
kapcsolatosan. Bejelentett, hogy korábban pályáztak illegális hulladéklerakó felszámolására (Ligeti rész). A 
pályázat sikeres volt, melyen 3,2 millió forintot nyertek. Az Oktatási Minisztériumból megérkezett dr. 
Berkiné Balasi Anikó gyakorlati mentességére vonatkozó nyilatkozat, miszerint a kinevezése teljes 
mértékben hatályos.
 
Preszl Gábor: Kérdése, hogy Halmschläger Antallal való megbeszéléssel kapcsolatosan történt-e 
elõrelépés? (Vörösvár Plaza)
 
Gromon István polgármester: Halmschläger úr elmondta, hogy már tulajdonjoggal rendelkezik a teljes 
ingatlan felett. Szerette volna azt, hogy még egyszer gondolja át a Képviselõ-testület a korábbi döntését. 
Elmondta, hogy a Képviselõ-testület nyitott a létesítés irányában, de a három feltételnek eleget kell tennie, 
mely feltételek a korábbi képviselõ-testületi határozatban kerültek megfogalmazásra. Halmschläger úr 
elmondta, hogy az Önkormányzattal szemben keresetet fog benyújtani, mivel akadályozza az építkezés 
megvalósítását. Elmondta Halmschläger úrnak, hogy bármilyen kérelmet a Képviselõ-testület elé visz, csak 
írásban keresse fel a beadványával. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.   
 
No: 18
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(Et.: 155/2008.)



 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést.
 
Kõrösy János: Kéri, hogy a jövõben egészüljön ki a tájékoztató a dátumokkal.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A korábbi évekhez igen nehéz visszakeresni a dátumokat (2005-2006.). Úgy 
gondolja, hogy ahol lehetséges, ott szerepeltetik az idõpontokat. A jövõben pótolni fogja az idõpontok 
feltüntetését, amennyiben lehetséges.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés 
elfogadását.
 
No: 19
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 

13. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: A piactér környékérõl lakók jelezték, hogy az ott lévõ meggyfák 
tûzelhalásos. Mi a teendõ a fákkal?
 
Schreck Szilvia: Meg fogja nézni a fákat, de a meggyfáknál nincsen tûzelhalás-veszély. Mindenképpen 
visszajelzést fog adni írásban.
 
Szöllõsi János: Egy korábbi testületi ülésen szóba került a Pozsonyi utca – Szegfû utca, Táncsics Mihály 
utca közötti terület szabályozásának kérdése. Ezzel kapcsolatban szeretné kifejteni az álláspontját. A 
Gyimóthy Ákos-féle terv szerint a terület közepén a mostani patakmeder mentén egy park húzódna végig, 
amelynek kialakításához a tulajdonosoknak jelentõs mennyiségû területet kellene leadniuk. Ezt a 
tulajdonosok egy része semmiképpen nem tudja elfogadni.
 
Gromon István polgármester: Évek óta foglalkoztatja az Önkormányzatot, hogy az említett területet fel 
kellene tárni, közmûvesíteni és parcellázni. Fõépítész úr készített egy tanulmánytervet, hogy hogyan lehetne 
feltárni a területet. A szabályozási tervet természetesen a tulajdonosoknak kell finanszírozniuk. Vannak 
olyan tulajdonosok, akik a tanulmánytervet támogatnák, és vannak, akik nem. Azért nem értenek egyet az 
emberek, mert senki nem tudja elképzelni, hogy az új felosztás szerint az õ telke ténylegesen hol 
helyezkedne el. Az Önkormányzat azzal próbál segíteni a tulajdonosokat a döntésben, hogy egy 
telekmegosztási rajzot készíttet, ami folyamatban van. Ezáltal látnák a lakosok, hogy kinek mit kell leadnia, 
és hogy pontosan hol lenne az új felosztás szerint az õ telkük.  Az Önkormányzat nem hoz, és nem is hozhat 
a tulajdonosok helyett semmilyen döntést. Ha a tulajdonosok egymás között meg tudnak egyezni, akkor 
ezután fordulhatnak az Önkormányzathoz, ha pedig nem egyeznek meg, akkor ez csak egy terv marad.
 
Szöllõsi János: Az elsõ lépést az Önkormányzatnak kell megtennie, de más irányban.  Ugyanis míg a 



felszíni csapadékvíz elvezetés nincsen megoldva, addig nem is lehet felosztani a telkeket.
 
Bruckner Katalin: A Liegl környékén lakók jelezték, hogy nincsen Internet- és kábeltévé-szolgáltató a 
környéken. Megkeresett több szolgáltatót is, és azt a tájékoztatást kapta, hogy volt egy terv erre a területre, 
hogy ellátásra kerülnek ezek a szolgáltatások, de a Magyar Telecom Nyrt. és az Önkormányzat között nem 
jött létre a megegyezés, mert az Önkormányzat olyan magas feltételeket szabott. Azt szeretné kérni, hogy 
elindulhasson az Internet- és a kábeltévé-szolgáltatás a Liegl környékén is.
 
Gromon István polgármester: Nem kereste meg egyetlen szolgáltató sem ezzel a problémával 
kapcsolatban. A szóban forgó kérdéseket a közterületekrõl szóló rendelet szabályozza.
 
Falics Jánosné: A környékükön elszaporodtak a mennyétek és a görények, ilyenkor mi a teendõ?
 
Schreck Szilvia: Ezek az állatok védettek, ezért nem lehet õket kilõni, hangra reagálnak, úgy lehet 
távoltartani õket.  Utánajár ennek a kérdésnek is.
 
Zám Zoltán: Szeptember 13-án lakossági kérésre ismét megrendezésre kerül a Ligeti nyárbúcsúztató 
ünnepség a Zrínyi utcai óvodában. Ezúton szeretne mindenkit meghívni a rendezvényre. 
 
Gromon István polgármester: Zám Zoltán felkérte, hogy legyen ennek a rendezvénynek a fõvédnöke. Ezt 
szívesen elvállalja, de ennek van néhány jogszabályszerû feltétele, amit írásban megküld majd a 
képviselõnek.  
 
Molnár Sándor (szó szerinti): „Köszönöm szépen. Én mégis visszakanyarodom a történetemhez: 
Pilisszentivánon nem önkormányzati tulajdonban vannak az urnafalak, és egy forinttal nem kérünk többet, 
mint amennyi ki lett annak idején számolva az árra, és az inflációval növelve. A helyzet a következõ. 
Kérdésem: ad-e az Önkormányzat arra lehetõséget, hogy saját költségen fölépítsük? Akkor nem kerül egy 
forintjába sem, de ha nem ad erre, akkor van-e arra - ezt a jegyzõasszonytól kérdezem -, van-e arra 
lehetõség, hogy egy cég megvásároljon egy sírhelyet (természetesen Önök kijelölik, hogy hova, megfelelõ 
engedélyekkel rendelkezzen) és fölépítsük. Ezt kérdezem, ugyanis nem ez a gondom nekem, hogy én egy 
munkát akarok megfogni, hanem az a problémám, hogy az emberek várnak arra, hogy temetkezhessenek. 
Tehát már több olyan… és nem az, hogy a cégünk vagy a Varázskõ Kft. nem jelezte… ezt már jelezte. Az 
elõzõ ciklusban is jelezte, a másodikban jeleztük, és mindig mintha falnak mondtuk volna. Problémánk van 
ezzel, és ezt a problémát szeretnénk megoldani. Szerintem, hogy ha ezt rugalmasan meg tudjuk oldani, akkor 
elégedett a lakosság és nem morog, nem pattogunk egymással, meg tudjuk oldani. Tehát amennyiben van rá 
lehetõség, ha azt mondja az Önkormányzat, hogy õ nem adja ingyen, hanem fizessünk érte, sajnos rá fogjuk 
terhelni a lakosságra. Ennyi. De van-e ilyen lehetõség arra, hogy mint cég megvásároljon egy területet, 
ugyanúgy, mint egy sírhelyárat. Tisztességesen kifizetve, felépítve és folyamatosan karban van tartva az a 
szerkezet. Ennyi. Köszönöm szépen. „
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A temetõ önkormányzati tulajdon. Ahhoz, hogy a temetõben bárki építsen 
egy építményt, tulajdonosi hozzájárulásra van szükség. Ez annyit jelent, hogy a Képviselõ-testületnek ezt el 
kell határoznia, engedélyt kell adnia az építéshez. A kérelmet a vállalkozónak kell benyújtania. Azt 
aggályosnak tartja, hogy Molnár úr úgy gondolja, hogy bármekkora díjat kiszabhat a sírhelyekkel 
kapcsolatosan, hiszen mint említette, jelenleg a temetõk önkormányzati tulajdonban vannak. A rendeletnek 
megfelelõ díjat lehet csak kiszabni, a temetõ tekintetében az Önkormányzat az árhatóság. A lényeg, hogy a 
Képviselõ-testület dönti el, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad-e egy ilyen megoldáshoz, de e nélkül építési 
eljárást megindítani nem lehet. Ha meg is adja, az árat még mindig a Képviselõ-testület rendelete alapján 
lehet kivetni. 
 



Gromon István polgármester: Ha a Varázskõ Kft. egy írásos ajánlatot ad arra vonatkozólag, hogy ingyen 
szeretne egy urnafülkét létesíteni, akkor is Képviselõ-testület elé kell hozni a kérelmet. Az építési engedélyt 
ebben az esetben is ugyanúgy meg kell kérni, mint más ügyekben. A rendelet-módosítást igyekszik minél 
elõbb testület elé hozni.    
 
Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 1924 kor.                        

 
     
 
 

K.m.f.
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