
Ikt. szám: 01-230/5/2010.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. február 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén. 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Kõrösy János (1850-kor 
távozott), dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Pándi Gábor, Preszl Gábor 1940

-kor távozott, Schäffer Irma Katalin, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Falics Jánosné, Müller János, Paul László
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné mb. jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi 
Jánosné intézményi referens, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Sax László Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Fogarasy Attila, a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, dr. Schmidt Géza belsõ 
ellenõr, Magyar Tímea közbeszerzési tanácsadó, Nagy Béla Mû-hely Rt., Kálmán Kinga fõépítész, 
Kovácsné Selymesi Erzsébet a Napos Oldal Szociális Központ vezetõje, Heidt Éva a Szakorvosi 
Rendelõintézet vezetõje. 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 13 
fõvel határozatképes. Tájékoztatta a megjelent Képviselõket, hogy kiosztós anyagban kapta meg mindenki a 
39/2010. számú, „A társadalmi szervezetek 2010. évi támogatása” tárgyú elõterjesztéshez az Oktatási 
Kulturális és Sportbizottság elkészített javaslatát (táblázat) a konkrét támogatási összegekrõl. Elmondta, 
hogy a 47/2010. számú, „A „Fõ utca program épületeinek kiviteli terveit elkészítõ tervezõ kiválasztása” 
KÉ29215/2009. számjelû közbeszerzési eljárás eredménye” tárgyú elõterjesztéshez kiosztásra került egy 
javított elõterjesztés 47-2/2010. számon. 
Sürgõséggel kéri napirendre venni az Értékesítendõ lakások pályáztatására irányuló 2. pályázati forduló 
végeredménye tárgyú, 50-2/2010. számú elõterjesztést, melyet a meghívó szerinti 14. napirendi pont után 
kíván megtárgyalni, majd azt követõen a napirendi pontok sorrendje változatlan maradna. 
Levételre javasolta „A KEOP-7.1.0-2008-0218 szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója pályázathoz szükséges önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel közbeszereztetésének 
megindítása”  tárgyú elõterjesztést. Szavazásra tette fel a napirendi pontok, és azok módosított sorrendjének 
elfogadását. 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat, és a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 
igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                         Elõadó:
 



1.)      A „Fõ utca program épületeinek kiviteli terveit elkészítõ 
tervezõ kiválasztása” KÉ29215/2009. számjelû 
közbeszerzési eljárás eredménye (Et.: 47/2010. 47-
2/2010.) 
 

Gromon István
polgármester



2.)      Településszerkezeti Terv módosítása a város külterületét 
érintõen (Et.: 35/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

3.)      Pilisvörösvár, Külterület Szabályozási Tervének és a 
Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyása (Et.: 
48/2010.)
 

Gromon István
polgármester

4.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott 
Szakorvosi Rendelõintézet 2009. évi szakmai 
beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyása 
(Et.: 41/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

5.)      A KEOP-7.1.0-2008-0218 szennyvíztisztító telep és 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója pályázathoz 
szükséges önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel 
közbeszereztetésének megindítása (Et.: 46/2010.)
 

Gromon István
polgármester

6.)      Városi Napos Oldal Szociális Központ 2009. évi szakmai 
beszámolójának és a 2010. évi munkatervének 
jóváhagyása (Et.: 34/2010.)   
 

Gromon István
polgármester

  A Vörösvári Újság „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi 
nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovatszerkesztõi 
pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról (Et.: 
44/2010.)                                                      ZÁRT ÜLÉS
 

Gromon István
polgármester

7.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 2010. évi munkaterve (Et.: 45/2010.)
 

Gromon István
polgármester

8.) 2010. évi belsõ ellenõrzési terv módosítása (Et.: 
42/2010.)  
 

Hegyes Józsefné
mb. jegyzõ

9.) Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott 
intézmények Alapító Okiratának módosítása (Et.: 
43/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

10.) A köztisztviselõk 2010. évi teljesítményértékeléséhez a 
teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 
38/2010.) 
 

Hegyes Józsefné
mb. jegyzõ

11.) Pilisvörösvár, 2932 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 
Pilisvörösvár, Csokonai u. 6. sz. alatt található 
magántulajdonban lévõ ingatlanra teherként bejegyzett 
szolgalmi jog törlése (Et.: 37/2010.)
 

Gromon István
polgármester

12.) A Háziréti víztározó (Pilisvörösvár 082/2 hrsz.) mûvelési 
ágának megváltoztatása (Et.: 31/2010.)

Gromon István
polgármester

13.) Értékesítendõ lakások pályáztatására irányuló 2. pályázati 
forduló végeredménye (Et.: 50/2010., 50-2/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

14.) A társadalmi szervezetek 2010. évi támogatása (Et.: 
39/2010.) 
 

Gromon István
polgármester



15.) Polgármesteri beszámoló (Et.: 49/2010.)
 

Gromon István 
polgármester

 
16.) Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 36/2010.) 
 

Hegyes Józsefné
mb. jegyzõ

17.) Felvilágosítás kérés     

Kõrösy János bejelentette, hogy a Képviselõ-testületi ülésen 1840-ig tud részt venni. 
 
 

1. napirendi pont
A „Fõ utca program épületeinek kiviteli terveit elkészítõ tervezõ kiválasztása” KÉ29215/2009. 

számjelû közbeszerzési eljárás eredménye 
(Et.: 47/2010., 47-2/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztés ismertetéseként 
elmondta, hogy a Képviselõ-testület korábbi határozatával közbeszerzési eljárás megindítását határozata el a 
Fõ utca program épületeinek kiviteli terveit elkészítõ tervezõ kiválasztására. Az Önkormányzat KÉ-
29215/2009. nyilvántartási szám alatt nemzeti értékhatárt elérõ értékû, egyszerû közbeszerzési eljárás 
megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé. Az ajánlatok bírálati szempontját a legalacsonyabb ajánlat 
kiválasztásában határozta meg. A határidõ lejártáig 5 db ajánlat került benyújtásra. Az ajánlatokat elbírálta 
és a döntési javaslatát meghozta a Bíráló Bizottság. Az így elkészített elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A Bizottság ülését 
követõen érkezett azonban egy újabb szakmai észrevétel a közbeszerzési tanácsadótól, melynek alapján 
kiderült, hogy az AXIS Építésziroda Kft-t ki kell zárni. Így az egyetlen érvényes ajánlattevõ a Top-Kvalitás 
Kft. A Képviselõ-testület ülésére a javított elõterjesztés ennek megfelelõen készült el. Az elõterjesztés 
mellékletét képezi a Bíráló Bizottság jegyzõkönyve, mely tartalmazza az egyes ajánlattevõk kizárását 
alátámasztó indoklásokat. Szavazásra tette fel a javított, 47-2/2010. számú elõterjesztésben megfogalmazott 
határozati javaslatot. 
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 28/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a „Fõ 
utca program épületeinek kiviteli terveit elkészítõ tervezõ kiválasztása” KÉ-29215/2009. számú 
közbeszerzési eljárás eredményének tárgyában
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a KÉ-29215/2009. számú 
közbeszerzési eljárásban:
 
1.) a Top-Kvalitás Kft-t (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) kihirdeti nyertes ajánlattevõnek, tekintettel arra, 

hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint ajánlattevõ ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegû 
ellenszolgáltatást. Ajánlattevõ mind pénzügyi-gazdasági, mind mûszaki-szakmai szempontból alkalmas 
a szerzõdés teljesítésére, érvényes ajánlatot tett.

 
2.)   a Radiáns Kft. (1095 Budapest, Mester u. 5.) ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 88.§ 

(1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevõ nem tett eleget a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak, az ajánlattevõ eredeti ajánlata pedig „egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek”.

 



3.)   a GMS Építész Iroda Kft. (9024 Gyõr, Baross G. u. 61-63.) ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevõ nem tett eleget 
a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, az ajánlattevõ eredeti ajánlata pedig „egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.”

 
4.)   a REProjekt Építész Iroda Kft. (1139 Budapest, Röppentyû u. 73/B) ajánlattevõ ajánlatát 

érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevõ nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ezáltal az ajánlattevõ eredeti ajánlata 
alapján „az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 
alvállalkozója nem felel meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.”

 
5.) az AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 5/A) ajánlattevõ ajánlatát érvénytelennek 

nyilvánítja a Kbt. 88.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy „az ajánlattevõ, illetõleg 
alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek”.

 
6.)   felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Top-Kvalitás Kft. ajánlattevõvel kösse meg a szerzõdést 

nettó 6.490.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 8.112.500 forint ajánlati árral.
 
A fedezet forrása a 241/2009. (XI. 26.) Kt. sz. határozatban biztosított. 1/2010 (II.1.) Költségvetési rendelet 
19 melléklet
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Újabb javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének módosítására, mivel 
az egyes napirendi pontok érintik a jelen lévõ meghívott vendégeket. Ezért a vendégekre való tekintettel 
javasolja, hogy térjenek el a már elfogadott napirendi pontok sorrendjétõl, s a 4., 5., és 7. napirendi pont 
megtárgyalásával folytassák az ülés menetét a többi változatlanul hagyása mellett. Szavazásra tette fel a 
napirendi pontok így felállított sorrendjének elfogadását. 
 
No: 3
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 

2. napirendi pont
Településszerkezeti Terv módosítása a város külterületét érintõen 

(Et.: 35/2010.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte a megjelent 
vendégeket. Elmondta, hogy a Településszerkezeti Terv módosítása – melyet az elõterjesztés 1. sz. 
melléklete tartalmaz – az önkormányzati igényeknek, valamint a jogszabályi követelményeknek megfelelõen 
lett kidolgozva és véleményeztetve. A módosítás elfogadása után válik lehetõvé a területre elkészített 
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat rendeleti módosítása. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 29/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
város Településszerkezeti Tervének módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a Településszerkezeti Terv térképi 
módosítását a tervlapon jelölt külterület területére. (1. számú melléklet). 

 
1) A „Településszerkezeti Tervlap jelkulcsa kiegészül az alábbiakkal:

§  Fõközlekedési hálózati elemek helybiztosítása
§  Köu – közúti terület
§  Köt – vasúti terület
§  Eg – gazdasági erdõterület
§  Régészeti lelõhely azonosító sorszáma    leírása
§  Régészeti érdekû terület határa és azonosító sorszáma
§  Helyi jelentõségû védelemre javasolt természeti érték
§  Térségi tervben szereplõ vízvédelmi terület határa
§  Térségi tervben szereplõ kiváló termõhelyi adottságú terület határa
§  Országos termékvezeték nyomvonala

 
2) A Településszerkezeti Tervlap jelkulcsa az alábbiak szerint változik:
A „Bányászati tevékenységre távlatban igénybe veendõ terület” helyére a „Bányászati joggal érintett 
terület határa” kerül.
Az „Et védõ erdõterület” és az „Ev védett erdõterület” helyére az „Ev védelmi (védõ és védett) 
erdõterület” kerül.
 
A Településszerkezeti Terv leírása az alábbiak szerint módosul:
 
3) A „A település igazgatási területének felosztása 3.” pontjában szereplõ táblázat „Térképi jele” oszlop 
„Ksr” helyére „Ksr/Ksp” kerül.
 
4) A ”a Településrendezési Tervben foglaltak megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 2. Tervezett 
gazdasági területek – A 10-es számú fõút és az 1107. jelû összekötõ út csomópontjától délre fekvõ 
tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területe, kb. 6,6 ha;” helyére
”A 10-es számú fõút és az 1107. jelû összekötõ út csomópontjától délre fekvõ tervezett ipari 
mezõgazdasági területe, kb. 10,2 ha;” kerül.
 
5) A ”Településrendezési Tervben foglaltak megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 2. A tervezett 
különleges területeket (intézményi területeket), és vegyes területeket” bekezdés kiegészül az alábbiak 
szerint:
”- A Bethlen Gábor utca folytatása mentén, annak északi oldalán tervezett különleges sport-rekreációs 
fejlesztési területe, kb. 17,2 ha;”.
 



6) A „Településszerkezeti Terven jelölt fejlesztési területek közül az alábbiak szabályozási terv 
készítésének kötelezettségével érintett területek 5. A 10-es számú fõút és az 1107. jelû összekötõ út 
csomópontjától délre fekvõ tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területe, kb. 6,6 ha;” helyére ”A 
10-es számú fõút és az 1107. jelû összekötõ út csomópontjától délre fekvõ tervezett ipari mezõgazdasági 
területe, kb. 10,2 ha;” kerül.
 
A fenti bekezdés kiegészül az alábbiak szerint:
„10. A Bethlen Gábor utca folytatása mentén, annak északi oldalán tervezett különleges sport-rekreációs 
fejlesztési területe, kb. 17,2 ha;”.
 
A külterületre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását a fenti 
Településszerkezeti Terv módosításának megfelelõen elkészített és véleményeztetett terv alapján lehet 
jóváhagyni.

 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár, Külterület Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat módosításának 

jóváhagyása 
(Et.: 48/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy az elõterjesztést a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendeletmódosítás 
elfogadását. Az elõterjesztés tartalmát érintõen megjegyezte, hogy mivel rendeletmódosításról van szó, ezért 
az elõterjesztés hibásan tartalmaz határozati javaslatot. Szavazásra tette fel a rendelettervezet elfogadását. 
 
No: 5

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2010. (III. 01.) rendelete 

a Város helyi építési szabályzatáról szóló 15/2004. (XII. 14.)
 rendeletének módosításáról 

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk 13 (fõ) 12 igen és 1 nem 

szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a szakértõk részvételét és bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Szakorvosi Rendelõintézet 

2009. évi szakmai beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyása 
(Et.: 41/2010.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte az intézmény 
vezetõjét, Heidt Éva igazgató asszonyt. Az elõterjesztéssel kapcsolatban röviden elmondta, hogy Heidt Éva 
igazgató asszony elkészítette a Szakorvosi Rendelõintézet 2009. évi szakmai beszámolóját és a 2010. évi 
munkatervét, melyek az elõterjesztés mellékletét képezik. Elmondta, hogy az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 30/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Szakorvosi Rendelõintézet 2009. évi szakmai 
beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet 
2009. évi szakmai beszámolóját és a 2010. évi munkatervét az elõterjesztés melléklete szerinti formában 
jóváhagyja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az intézmény törvényes mûködését ellenõrizze.
 
Határidõ: Beszámoló és munkaterv jóváhagyása azonnal                Felelõs: Jegyzõ
                Ellenõrzés: folyamatos
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Megköszönte Heidt Éva igazgató asszony részvételét és bezárta a napirendi 
pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A KEOP-7.1.0-2008-0218 szennyvíztisztító telep és 

szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója pályázathoz szükséges 
önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel közbeszereztetésének megindítása 

(Et.: 46/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertetve az 
elõterjesztést elmondta, hogy a Képviselõ-testület a korábbi években a szennyvíztisztító telep korszerûsítését 
és a szennyvízcsatorna-hálózat bõvítését KEOP pályázattal tûzte ki célul, az önrész fedezeteként pedig 
fejlesztési célhitelt jelölt meg. Az elõterjesztés tartalmazza azt a táblázatot, mely a Képviselõ-testület 
döntései alapján elhatározott fejlesztési célokat, és azok forrásonkénti finanszírozását mutatja. 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy ez a hitel a 2010-es évben nem kerül lehívásra, viszont a Képviselõ-
testület döntése szükséges a pályázathoz az önrész biztosítása érdekében. Igazolni kell, hogy a fedezet 
rendelkezésre áll. A beruházás megvalósításához felvételre javasolt hitel összegét 200.000 e forintban 
javasolta meghatározni + 20 %-os eltéréssel, mivel jelenleg a projekt ténylegesen várható pontos bekerülési 
költsége nem ismert. 
Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 7



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése, valamint szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója („KEOP derogációs projekt”) pályázat önrészéhez önkormányzati infrastruktúra-
fejlesztési hitel közbeszereztetésének megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy „A szennyvíztisztító telep és 
szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója” pályázat 
második fordulójához szükséges saját forrás biztosítása érdekében 200.000 e Ft + max. 20% önkormányzati 
infrastruktúrafejlesztési célhitel felvételére közbeszerzési pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
 
 

Hitelcél  
8.4.1 hitelcél – KEOP derogációs projekt 
finanszírozása: Környezetvédelemhez kapcsolódó 
beruházási célok:                    

 

Felhasználási cél: Pályázat száma
Hitelfelvétel összege 

 e Ft-ban
Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízcsatorna-hálózat 

bõvítése, valamint 
szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója pályázat KEOP-7.1.2.0-2008-0218 200.000 + max. 20 %

 
 
A Képviselõ-testület a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése, valamint 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója pályázathoz 200.000 e forint + max. 20 %, azaz maximálisan 
Kettõszáznegyvenmillió forint összegû fejlesztési célhitel igénybevételét határozza el. 
 

-          A hitel devizaneme: HUF,
-          A hitel lejárata 25 év,
-          Türelmi idõ: 5 év
-          Rendelkezésre tartásidõ: 4 év
-          A hitel kamata a türelmi idõ alatt (5 év) legfeljebb 1,5 %/év, ezt követõen legfeljebb 3 havi 

EURIBOR+2,5 % lehet,
-          Kezelési költség nem kerül felszámításra,
-          Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra,
-          Szerzõdés módosítási díja a finanszírozó hitelintézet belsõ szabályzata alapján eseti díj lehet,
-          Projektvizsgálati díj egyszeri díj, mértéke legfeljebb a hitel teljes összegének 1,5 %-a lehet,
-          Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra,
-          Elõtörlesztési díj nem kerül felszámításra.

 
A hitelre az önkormányzat mindenkori költségvetése nyújt fedezetet.
 
A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és 

járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási- és tõkejellegû kiadásokat megelõzõen -  a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzatok-módosításai során figyelembe veszi.
 
A Képviselõ-testület a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény Második rész IV. fejezete 
alapján a fejlesztési célhitel felvételére közösségi, nyílt eljárást indít. A Képviselõ-testület felhatalmazza az 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a hitelfelvételhez szükséges ajánlati felhívást és a dokumentációt 
elfogadja. Az eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg. 
 



A megkötésre kerülõ hitelszerzõdésben legalább az alábbi tartalmú szöveget szerepeltetni kell a 
11/2008.számú MFB közlemény alapján:
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi, hogy a 
kamattámogatással felvett kedvezményes kamatozású hitele rendeltetésszerû és a jogszabályoknak 
megfelelõ felhasználását a támogató, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ 
Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 31., cg. 01-10-041712), a finanszírozó hitelintézet, 
továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenõrizhetik.

Kötelezettséget vállalunk az ellenõrzés során történõ együttmûködésre, az ellenõrzés céljából a 
kedvezményes kamatozású forrással kapcsolatos nyilvántartásokat naprakészen és elkülönítetten 
vezetjük, és az ellenõrzéskor bemutatjuk, az ellenõrnek átadunk minden általa kért információt, adatot, 
dokumentumot, a helyszíni ellenõrzéskor az ellenõrt a helyiségekbe beengedjük.

 

Amennyiben a támogatás-visszafizetési kötelezettségünknek a derogációs projekt KEOP támogatási 
szerzõdésben foglalt feltételei bekövetkeznek, és a támogatás visszafizetését a támogató elrendeli, 
kötelesek vagyunk a visszavont támogatással arányos hitelnek és az igénybe vett kamattámogatásnak 
az összegét a jelen hitelszerzõdés megkötésének napjára visszamenõleg, a hitelszerzõdés 
megkötésének idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben a hitelintézet 
fizetési felszólításának kézhezvételét követõ 8 (nyolc) naptári napon belül a hitelintézet részére 
megfizetni.”

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában meghatározott hitelfelvételi korlátot 
nem lépjük túl, mivel a szennyvíz rekonstrukcióhoz szükséges maximum 240 millió Ft-os hitel felvétele a 
következõ költségvetési évre (évekre) húzódik át.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. napirendi pont
Városi Napos Oldal Szociális Központ 2009. évi szakmai beszámolójának és a 

2010. évi munkatervének jóváhagyása 
(Et.: 34/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Városi Napos 
Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár vezetõje a kért határidõre benyújtotta a 2009. évi szakmai 
munkájának értékelésérõl szóló beszámolóját és a 2010. évi munkatervét, melyet a vonatkozó jogszabály, 
valamint munkaköri leírása alapján köteles minden évben elkészíteni. A szakmai beszámoló részletes, 
minden feladatra kiterjed. Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 



No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 32/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár 2009. évi szakmai beszámolójának és a 2010. évi 
munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ, Pilisvörösvár 2009. évi szakmai beszámolóját és 2010. évi munkatervét a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja. A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az intézmény törvényes mûködését folyamatosan 
ellenõrizze. 
 
Határidõ: ellenõrzés tekintetében folyamatos                                  Felelõs: Jegyzõ
                Munkaterv, szakmai beszámoló jóváhagyása azonnal
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 

A zárt ülés napirendi pontja:
 

A Vörösvári Újság „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. 
rovatszerkesztõi pályázat elbírálásáról 

és új pályázat kiírásáról 
(Et.: 44/2010.)

 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 33/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet c. rovat 
rovatszerkesztõi posztjára vonatkozó pályázat elbírálásáról, új pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Vörösvári Újság „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, 
hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat rovatszerkesztõi posztjára vonatkozó pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, mivel az egyetlen pályázatot benyújtó két fél közül az egyik a maga részérõl visszavonta a 
közösen benyújtott pályázatot.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a Vörösvári Újság „nemzetiségi kultúra, 
nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati felhívást 
jelen határozat melléklete szerinti taralommal elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben szokásos egyéb módokon jelentesse 
meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
 
Határidõ: 2010. április 09.                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
 

Nyílt ülés folytatása

http://www.pilisvorosvar.hu/


 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2010. évi munkaterve 

(Et.: 45/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi, valamint a referensek javaslatot tettek a 2010. évi 
Munkaterv tervezett napirendjeire. A Munkatervben szereplõ ülések rendes ülésnek minõsülnek, az új 
napirendek felvételére ugyanakkor az ülés elõtt és az ülésen lehetõség van. Tájékoztatta a Képviselõket, 
hogy az elõterjesztést mindegyik bizottság, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta, és 
egyhangúan elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 34/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Képviselõ-testület 2010. évi munkatervérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 
5/2007. (IV. 04.) rendeletének 18. §-a értelmében elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti formában a 
Képviselõ-testület 2010. évi  Munkatervét.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. napirendi pont
2010. évi belsõ ellenõrzési terv módosítása 

(Et.: 42/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Elmondta, hogy a belsõ ellenõr elkészítette a kockázatelemzéssel alátámasztott, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre vonatkozó 
2010. évi belsõ ellenõrzési tervét, melyet a Képviselõ-testület elfogadott. 2010. évben a belsõ ellenõrzési 
feladatokkal az árajánlatkérések és az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság javaslata alapján dr. Schmidt Géza lett 
megbízva. Figyelemmel a 2010. évben várható Állami Számvevõszék ellenõrzésekre, valamint a január 1-
jén hatályba lépett jogszabály-változásokra (ÁHT, vhr.) dr. Schmidt Géza javasolta a Regionális Ellenõrzési 
Központ Bt. által készített belsõ ellenõrzési munkaterv teljes átdolgozását. A módosított belsõ ellenõrzési 
tervre a végleges javaslatot dr. Schmidt Géza tett meg, figyelembe véve a megbízott jegyzõ és a 
polgármester észrevételeit. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 10



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
módosított 2010. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 157/2009. (X. 01.) Kt. sz. 
határozatban elfogadott 2010. évi belsõ ellenõrzési terv kockázatelemzéssel alátámasztott módosítását, mely 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá 
tartozó intézményekre vonatkozik, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott intézmények 

Alapító Okiratának módosítása 
(Et.: 43/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy a pénzügyminiszter jogszabályi felhatalmazás alapján módosította az államháztartási 
szakfeladatok rendjérõl szóló tájékoztatót, valamint a szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a 
szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló tájékoztatót 2010. január 1-jei hatállyal. Az intézmények 
Alapító okiratainak módosítása, kiegészítése, valamint a Módosító okiratok jóváhagyása e miatt vált 
szükségessé. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az elõterjesztést az intézménytõl függõen az érintett 
bizottságok, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta, és mindegyik esetben elfogadásra 
javasolták az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. 
számú határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, és a 
Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár - 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 15/2004. (III. 18.) Kt. sz. határozatával 
elfogadott, a 29/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozattal, a 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozattal, a 212/2007. (XI. 
08.) Kt. sz. határozattal, és a 118/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozattal módosított Alapító okiratának 21.1 
pontját az alábbiakkal egészíti ki:
 

„d/Ellátja az intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatokat:
 
 841907 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szervekkel”
 

A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Ligeti Cseperedõ Német 
Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az 
egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 



nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, és a Módosító okirat 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár - Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Képviselõ-testületének a 130/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozatával elfogadott és a 119/2009 
(VII. 23.) Kt. sz. határozatával módosított Alapító okiratának 21.1 pontját az alábbiakkal egészíti ki:
 

„d/Ellátja az intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatokat:
 
 841907 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szervekkel”
 

A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító 
okiratot adja ki.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. számú határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, és a Módosító 
okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár - Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 173/2005. (XII. 08.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 
39/2007. (III. 31.) Kt. sz. határozattal, a 206/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozattal és a 116/2009.(VII: 23.) Kt. 
sz. határozattal módosított Alapító okirat 21.1 pontját az alábbiakkal egészíti ki:

 
„h/ Ellátja az intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatokat:



 
841907            Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szervekkel,
850001            Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél,
            841409            máshová nem sorolható pénzügyi igazgatási tevékenység költségvetési 

szervnél”.
 

A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû 
Alapító okiratot adja ki.

 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. számú határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról, és a Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 
Pilisvörösvár - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 142/2005. (VI. 03.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott, a 40/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal, a 210/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozattal, 
és a120/2009. (VII. 23.) Kt. sz.) módosított Alapító okiratának 22.1 pontját az alábbiakkal egészíti ki:
 

„h/ Ellátja az intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatokat:
 
841907            Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szervekkel,
850001            Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél,
            841409            máshová nem sorolható pénzügyi igazgatási tevékenység költségvetési 

szervnél”
 
A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a 
jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
 



A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot, 
valamint a Módosító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. számú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a Módosító 
okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ, Pilisvörösvár - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 218/2006. (XI. 23.) 
Kt. sz. határozatával elfogadott, a 100/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 208/2008. (XI. 19.) Kt. sz. és a 
123/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozattal módosított Alapító okiratának 22.1 pontját az alábbiakkal egészíti ki:
 

„h/ Ellátja az intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatokat:
 

            841409            máshová nem sorolható pénzügyi igazgatási tevékenység költségvetési 
szervnél,

870001            Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 
szervnél”.

 
A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes 
szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot, 
valamint a Módosító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztálya részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VI. számú határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról, és a Módosító okirat elfogadásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat 
Szakorvosi Rendelõintézet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az 1/2004. (I. 12.) 
Kt. sz. határozatával elfogadott, a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával és a 124/2009. (VII. 23.) Kt. sz. 
határozatával módosított Alapító okiratának 21. b) pontját az alábbiakkal egészíti ki:

 
„862240          egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás,
841907            Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szervekkel”
 

A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Pilisvörösvár Városi 
Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az 
egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.

 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot, 
valamint a Módosító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztálya részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VII. számú határozati 
javaslat elfogadását. 
 
 
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, és a Módosító okirat 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Városi Polgármesteri 
Hivatal - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 241/2006. (XII. 14. ) Kt. sz. 
határozattal elfogadott, a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 18/2008.(II. 21.) Kt. sz. határozatával és 
a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával módosított Alapító okirat Alapító okiratának 17. a.) pontját az 
alábbiakkal egészíti ki:
 

„750 000 Állat-egészségügyi ellátás

841 129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841 408 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél

841 409 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél

841 906 Finanszírozási mûveletek

841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841 908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

960 302 Köztemetõ-fenntartás és mûködtetés”



A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Városi 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû 
Alapító okiratot adja ki.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot, 
valamint a Módosító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

10. napirendi pont
A köztisztviselõk 2010. évi teljesítményértékeléséhez 

a teljesítménykövetelmények meghatározása 
(Et.: 38/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertetve az 
elõterjesztést elmondta, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény értelmében a köztisztviselõ 
munkateljesítményét munkakörének és a helyi önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével 
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli. Tájékoztatásképpen elmondta még, hogy az elõterjesztést az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság tárgyalta, és a határozati javaslatot támogatta. 
 
Kõrösy János: Az elõterjesztésbõl hiányolta a számszerûsítéseket, és kifogásolta, hogy nincsenek 
meghatározva a mutatók arra vonatkozóan, hogy mit kell teljesítenie, illetve mit teljesített korábban a 
köztisztviselõ. Példaként említette, hogy a gazdálkodás és pénzügyi mûködés területén az szerepel, hogy a 
helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjék az Önkormányzat saját bevétele. E pontban is 
szükségesnek tartja célszámok és mutatók megjelölését, az összehasonlítás, illetve az elvárások miatt. 
Javasolta, hogy a jövõben mutatókkal készüljenek el a teljesítménykövetelmények meghatározásai, ezáltal 
objektíven és egyszerûen értékelhetõ a köztisztviselõ teljesítménye. További példaként említette meg, hogy 
Mûvészetek Háza felújításának határideje szintén nem került megjelölésre. A Polgármesteri Hivatalba 
beérkezett panaszok száma sem ismert. Fontosnak tartja, hogy számok, értékek, határidõk legyenek a 
teljesítménykövetelményben. 
 
Hegyes Józsefné mb. jegyzõ: A köztisztviselõk teljesítményértékelése két részben történik. A Képviselõ-
testület az önkormányzati célok megjelölésével határozza meg a köztisztviselõk teljesítménykövetelményét. 
Ilyen önkormányzati cél pl. a határidõk betartása, az ügyfélbarát közigazgatás stb., melyek a fõ célok. Ezzel 
szemben a jegyzõnek a feladata az egyéni teljesítménykövetelmények elkészítése, melyben már szerepelnek 
a konkrét elvárások. A köztisztviselõkkel szembeni követelmények felállításakor figyelembe kell venni azt, 
hogy minél rövidebb és tömörebb legyen annak érdekében, hogy az értékelés egyszerû legyen. A személyre 
szabott teljesítménykövetelmény a fõ célok mellett tartalmazza a köztisztviselõvel szemben támasztott 
egyéni követelményeket, elvárásokat, melyeket az év végére teljesítenie kell, vagy éppen azokat az esetleges 
szakmai gyengeségeket, amit ki kell küszöbölnie. A közigazgatási eljárási törvény 2009. október 1-jei 
módosításával a határidõ túllépésének következményei szigorodtak, ezért amennyiben az ügyintézõ 
hanyagsága miatt történik a határidõ túllépése, a jegyzõ számon kéri a köztisztviselõt. A jegyzõ tájékoztatást 
kér többek között osztályvezetõktõl tehát a már említett határidõ betartására, vagy az iratok 
feldolgozottságára vonatkozóan, ennek megfelelõen a belsõ ellenõrzés folyamatos. A panaszokra visszatérve 
elmondta, hogy körülbelül három éve érkezett a hivatalba utoljára írásban panasz, mellyel kapcsolatosan 
intézkedni kellett,. Tudni kell azonban, hogy azok az esetek, ahol a panaszt az ügyfél egy konkrét ügyben 
teszi meg, és az osztályvezetõi szinten megoldódik, nem azonosak azokkal a panaszokkal, amelyekre 
valamilyen fajta eljárást kell jegyzõi szinten folytatni. Ezzel kapcsolatban természetesen a jegyzõt 



beszámoltathatja a Képviselõ-testület.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények 
meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításáról

 
1. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete A köztisztviselõk jogállásáról szóló – 

módosított  – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a 2010. évre a Polgármesteri 
Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képezõ célokat a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg.

 
2. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy az 1. pontban 

kijelölt célok alapján állapítsa meg a Hivatal köztisztviselõinek munkateljesítmény-értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket.

 
3. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa 

meg a jegyzõ munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket, és az 
értékelésrõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.

 
Határidõ:                                                                               Felelõs: 1-2. pontra: Jegyzõ
1. pontra: azonnal                                                                                  3. pontra: Polgármester
2. pontra: 2010. 03 15.                                                                           
3. pontra: teljesítménykövetelmények megállapítása 2010. 03.15.
                 teljesítménykövetelmények értékelése: 2010.12.31.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Távozott Kõrösy János 1850-kor.
A jelenlévõk létszáma 12 fõre módosult. 
 
 

11. napirendi pont
Pilisvörösvár, 2932 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 

Pilisvörösvár, Csokonai u. 6. sz. alatt található magántulajdonban lévõ ingatlanra teherként 
bejegyzett szolgalmi jog törlése (Et.: 37/2010.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertetve az elõterjesztést 
elmondta, hogy Pilisvörösvár 2932. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan jelenlegi tulajdonosai megkereséssel 
fordultak az Önkormányzat felé, melyben kérték, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg az ingatlanra 1937-
ben bejegyzett szolgalmi jog fennállásának indokoltságát, és annak okafogyottsága esetén a törlése felõl 
intézkedjen. Az Önkormányzat a tényállás tisztázását követõen az ingatlanra bejegyzett jogokból és 
feljegyzett tényekbõl valószínûsíti, hogy Pilisvörösvár Község Tanács VB javára bejegyzett szolgalmi jog a 
haszonbéri szerzõdéshez, valamint az annak alapján folytatott bányászati tevékenységhez kapcsolódhatott, 
annak megszûnésével azonban a felek elmulasztottak a teher törlése felõl intézkedni, ez a mai napig élõ 
teherként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést 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 44/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári 2932 hrsz. alatti – Pilisvörösvár, Csokonai u. 6. szám –magántulajdonban lévõ ingatlant 
terhelõ szolgalmi jog törlésérõl
 
A pilisvörösvári 2932 hrsz. alatti ingatlan telekkönyvi betét tulajdoni lapján 1. sorszám alatt szerepel az 
1928. július 12-én kelt haszonbéri szerzõdés alapján 1988. évi június hó 30-ig terjedõ idõtartamra a Hungária 
Kõszénbányászat Hauser Lipót és Társa javára bejegyzett kizárólagos kõszénkutatási, bányanyitási és 
kiaknázási jog. A telekkönyvi betét teherlapjának tanúsága szerint 2. sorszám alatt került bejegyzésre a 
kérdéses szolgalmi jog az 1937. augusztus 21. és szeptember hó 1. napján kelt adásvételi szerzõdés alapján. 
Az ingatlanra bejegyzett jogokból és feljegyzett tényekbõl valószínûsíthetõ, hogy a Pilisvörösvár Községi 
Tanács VB javára bejegyzett szolgalmi jog ezen haszonbéri szerzõdéshez, valamint az annak alapján 
folytatott bányászati tevékenységhez kapcsolódhatott.

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári 2932 hrsz. alatti 
(Pilisvörösvár, Csokonai u. 6. számú) ingatlan vonatkozásában az 1937. évben, Pilisvörösvár Községi 
Tanács jogosult javára 18207/1937.11.23. számon bejegyzett szolgalmi jogot annak okafogyottsága miatt 
törölteti.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti tehertörlés érdekében az illetékes földhivatalnál 
lefolytatandó ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges okiratokat írja alá.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

12. napirendi pont
A Háziréti víztározó (Pilisvörösvár 082/2 hrsz.) mûvelési ágának megváltoztatása 

(Et.: 31/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Rozmaring 
Szövetkezeti Vagyonkezelõ Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Háziréti víztározó 
mûvelési ága megváltoztatásának Földhivatalnál történõ kezdeményezéséhez, mint résztulajdonos járuljon 
hozzá. A Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelõ Kft. szeretné a víztározó mûvelési ágát „halastó és 
gátõrház”-ra változtatni, mert így a halászati jogot automatikusan a tulajdonosok – közöttük az 
Önkormányzat – birtokolhatják, egyúttal a Magyar Állam hasznosítási joga megszûnne. A Budakörnyéki 
Földhivataltól az átvezetést meg kell kérni, a jelenlegi természetbeni állapotnak megfelelõen. Amennyiben a 
Budakörnyéki Földhivatal a mûvelési ág megváltoztatásához, valamint a Minisztérium a halászati jog 
átadásához hozzájárul, az Önkormányzat egy vagyonértékû jog adott tulajdonrészével gyarapodna. A 



halászati jog elnyerése után a használatra haszonbérleti szerzõdés köthetõ. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
082/2 hrsz-ú Háziréti víztározó mûvelési ágának megváltoztatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 082/2 hrsz-ú 
Háziréti víztározó mûvelési ágát résztulajdonosi jogkörében „kivett víztározó és gátõrház”–ról a 
természetbeni állapot szerint „halastó és gátõrház”-ra módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 
hogy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adjon ki a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelõ Kft. részére a 
Budakörnyéki Földhivatalnál történõ mûvelésiág - változási kérelem benyújtásához.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

13. napirendi pont
Értékesítendõ lakások pályáztatására irányuló 2. pályázati forduló végeredménye 

(Et.: 50/2010., 50-2/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Képviselõ-testület korábbi 
határozatában döntött az egyes, üresen álló (Arany J. u. 1/b. II/6., Bányató u. 4/a. I/3., Muskátli köz 5.) 
önkormányzati lakások nyílt pályázat útján történõ újbóli értékesítésérõl. Az értékesítendõ lakások 
pályáztatásának II. fordulója lezárult, melynek eredményeként az Arany J. u. 1/b. II/6. sz. lakás 
vonatkozásában egy, míg a Bányató u. 4/a. I/3. sz. lakás vonatkozásában két ajánlat érkezett. A harmadik 
meghirdetett lakásra (Muskátli köz 5.) nem érkezett ajánlat. Mindegyik ajánlat a limitár felett volt, illetve az 
egyik lakás tekintetében verseny is kialakult. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét esetben lesz egy rövid 
intervallum a szerzõdés megkötése és a vételár kifizetése között. Az I. számú határozati javaslat tartalmazza, 
hogy az Arany J. utcai lakás vevõje a vételárat az adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontig, 
maximum 30 napon belül teljesíti, a szerzõdés megkötésekor 10 %-os foglalót tesz le. A II. számú határozati 
javaslat tartalmazza, hogy a Bányató utcai lakásra a nyertes pályázatban szereplõ vételárat a vevõ úgy fizeti 
meg, hogy a szerzõdés megkötésekor foglaló jogcímen 199.950 forintot fizet meg eladónak, majd 3 
munkanapon belül elsõ vételárrészletként további 6.600.000 forintot. A fennmaradó 1.500.000 forintot pedig 
munkáltatói kölcsönbõl, legkésõbb 2010. május 15. napjáig teljesíti. Véleménye szerint a vételárak 
kifizetését jelentõ egy-két hónapos csúszások elfogadhatóak az Önkormányzat számára, annak érdekében, 
hogy a lakások értékesítése megtörténhessen. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. számú 
határozati javaslatot. 
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata az 
Arany J. u. 1/b. II/6. sz. önkormányzati bérlakás értékesítésérõl
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 34/2007. (XII. 04.) Kt. számú, 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 187/2009. (XI. 05.) sz. határozata szerint lefolytatott nyílt pályázat alapján 
Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/b. II/6. számú önkormányzati bérlakást értékesíti a Gemitech Kft. 2085 
Pilisvörösvár, Ady E. u. 1. sz. alatti székhellyel rendelkezõ és Gemela Márton ügyvezetõ által képviselt 
vállalkozás részére 11.000.000 forintos vételáron úgy, hogy a szerzõdés megkötésekor Vevõ 10%-os foglalót 
megfizet Eladónak. A fennmaradó vételárrészletet Vevõ az adásvételi szerzõdésben meghatározott 
idõpontig, maximum 30 napon belül teljesíti.
 
A Gemitech Kft. által benyújtott pályázat a 187/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek 
megfelelt, és a pályázatban kiírt vételi ajánlatnál magasabb vételi ajánlatot adott. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentieknek megfelelõen az adásvételi szerzõdést 
megkösse. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
Bányató u. 4/a. I/3. sz. önkormányzati bérlakás értékesítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 34/2007. (XII. 04.) Kt. számú, 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 187/2009. (XI. 05.) sz. határozata szerint lefolytatott nyílt pályázat alapján 
Pilisvörösvár, Bányató u. 4/a. I/3. sz. önkormányzati bérlakást értékesíti Sarkadi Gyöngyi Pilisvörösvár, 
Dugonics u. 75. sz. alatti lakos részére 8.379.000,- forintos vételáron úgy, hogy a szerzõdés megkötésekor 
Vevõ foglaló jogcímem 199.950,- Ft-ot megfizet Eladónak, majd 3 munkanapon belül elsõ vételárrészletként 
további 6.600.000 forintot. A fennmaradó 1.500.000 forintot Vevõ munkáltatói kölcsönbõl legkésõbb 2010. 
május 15. napjáig teljesíti. 
 
A Sarkadi Gyöngyi által benyújtott pályázat a 187/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat 
feltételeinek megfelelt, és a legmagasabb vételi ajánlatot képezte.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentieknek megfelelõen az adásvételi szerzõdést 
megkösse. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

14. napirendi pont
A társadalmi szervezetek 2010. évi támogatása 

(Et.: 39/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismételten felhívta a jelenlévõk 
figyelmét, hogy mindenki megkapta kiosztós anyagban az elõterjesztéshez az Oktatási Kulturális és 
Sportbizottság javaslatát (táblázatban) a konkrét támogatási összegekrõl, valamint írásbeli összefoglalóját az 



elõterjesztõi javaslat irányelveirõl. Emlékeztetõül elmondta, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a 
civil támogatási keret összegét illetõen döntöttek annak 10 %-os csökkentésérõl, tekintettel az 
Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére. Ennek megfelelõen a korábbi években (3 éve változatlanul) 
szétosztott 21.400.000 forint helyett a 2010. évben 19.260.000 forint összegû támogatást adnak az állami 
normatíva csökkenés miatt. A táblázathoz kiegészítésképpen még elmondta, hogy azoknál a társadalmi 
szervezeteknél, akiknél a támogatás összege a korábbi években nem haladta meg a 200.000 forintot, ott nem 
kívánták a 10 %-os csökkentést érvényesíteni, mivel akkor a támogatás összege szinte jelentéktelenné válna.  
 
Preszl Gábor: A táblázat alapján a Pilisvörösvár Polgárõr Egyesület és a Liget Polgárõr Egyesület nem 
azonos mértékben kapna támogatást. Tájékoztatást kért ennek okáról, és egyben javasolta, hogy amennyiben 
nem indokolt a két polgárõr egyesület eltérõ mértékû támogatása, akkor egyformán 675 – 675 e forint 
összeget kapjanak. 
 
Gromon István polgármester: Az elõzõ évi támogatás összegét 10 %-kal csökkentették automatikusan, 
egyéb szempontot jelenleg nem vizsgáltak. A két polgárõr egyesület között a település hozzávetõleg azonos 
mértékben került felosztásra területileg, illetve a feladatok tekintetében sem lát nagyságrendi eltérést. 
Pilisvörösvár kiemelt fontosságú, illetve veszélyeztetett részeit szintén hasonló arányban felügyelik. A 
módosító javaslatot ezért elõterjesztõként befogadja. 
 
Pándi Gábor: Polgármester úr tájékoztatását követõen szintén támogatja Preszl Gábor javaslatát. 
 
Zám Zoltán: Egyet értett Preszl Gábor javaslatával, miszerint azonos szinten kezeljék a két polgárõr 
egyesületet. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Preszl Gábor módosító javaslatát, miszerint a 
Pilisvörösvár Polgárõr Egyesület és a Ligeti Polgárõr Egyesület azonos mértékben, 675 – 675 e forint 
összegû támogatást kapjon. 
 
No: 23
A Képviselõ-testület a módosító javaslatot a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 48/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozata a 
társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásának felosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi 
szervezetek támogatásának módjáról szóló 29/2007. (IX. 18.) rendeletének értelmében és a 2010. évi 
költségvetésérõl szóló 1/2010. (II. 1.) rendeletének megfelelõen a társadalmi szervezetek számára jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal támogatást biztosít pénzeszközátadásként.
 
A támogatás kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel történõ kétoldalú együttmûködési megállapodás 
megkötése. Az elõzõ évi támogatásokkal a tájékoztató táblában felsorolt szervezetek szabályosan 
elszámoltak, mely elszámolás feltétele az ez évi együttmûködési megállapodás megkötésének.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási 
összegekre kösse meg az együttmûködési megállapodásokat.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal és folyamatos                                                      Felelõs: Polgármester



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Távozott Preszl Gábor 1910-kor.
A jelenlévõ Képviselõk létszáma 11 fõre módosult.
 

15. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 49/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a beszámoló tartalmát. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 25
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

16. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 36/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tett fel a lejárt 
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
No: 26
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztatót a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 
igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

17. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Pándi Gábor: Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõtõl kért felvilágosítást azzal kapcsolatban, hogy az 
Angeli Mártontól neki küldött e-mailt megkapta-e a mûszaki osztály. Személyesen járt kint a helyszínen, 
ahol a panaszban foglaltakat (zajt) személyesen is tapasztalta. Tájékoztatást szeretne arról, hogy az 
Önkormányzatnak, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek kell-e az ügyben eljárni.  
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Megkapták Angeli Márton levelét e-mailben, melynek alapján a 
szükséges intézkedéseket megtették. A Hivatal is, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is jelezte a 
problémát az üzemeltetõnek, a Vízmûveknek, melynek eredményeként a hibát kijavították. Az ügyfelet 
természetesen tájékoztatni fogják levélben a megtett intézkedésekrõl. 
 



Molnár Sándor: Kérdése, hogy egy elõterjesztés elkészítését követõen mennyi idõ szükséges ahhoz, hogy 
Polgármester úr azt befogadja, illetve a befogadást követõ Képviselõ-testületi ülésre beviszik-e. 
 
Gromon István polgármester: Egy elõterjesztés-tervezet annak leadásakor befogadásra kerül. Az 
elõterjesztés nem minden esetben kerül be az annak leadását követõ legkorábbi Képviselõ-testületi ülésre. 
Az elõterjesztés tartalmától függhet annak megtárgyalása, illetve amennyiben az elõterjesztés további 
elõkészítést igényel a Hivatal részérõl, úgy késõbb kerül a Képviselõ-testület elé. 
 
Zám Zoltán: Ligeten a viacolor burkolatú utak kiépítése nem megfelelõen történt (a viacolor köveket nem 
megfelelõ alapra rakták le), ezért az esõzések, illetve hóolvadás miatt meglazult a talaj, és több helyen 
megsüllyedtek a kövek. A károk keletkezésének oka, hogy sokan nem tartják be a súlykorlátozásra 
vonatkozó szabályokat. Kérte a Hivatal közremûködését abban, hogy a Pilisvörösvári Rendõrõrs felé 
jelezzék a problémát. Kérte, hogy a rendõrség végezzen folyamatos ellenõrzéseket legalább addig, amíg 
nagyon vizes a talaj.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1930-kor.                 
    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                       Gromon István                                                         Hegyes Józsefné 
                         polgármester                                                                 mb. jegyzõ
 


