
Ikt. szám: 01-55/20/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2014. szeptember 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, 
Müller Márton, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét nem jelezte: Szöllõsi János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Kálmán Kinga fõépítész, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Lakatosné Halmschlager 
Margit igazgatási osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Petõ Erika – fogszakorvos, 
dr. Kövesdi Katalin – fogszakorvos, Kovács Márk – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 174/2014. sz. „A Rákóczi utcai óvoda épületének 
és a Gradus tagóvoda önkormányzati tulajdonú épületrészének tetõ-felújítási munkái” és a 175/2014. sz. 
„Közbeszerzési eljárás megindítása a Vásár téri Iskola palatetõs részének cseréjére, a Templom téri iskola 
kis épületén (volt óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a Grádus tagóvoda zsindelyfedésének cseréjére” 
sz. elõterjesztéseket, és javasolja a zárt ülést érintõ napirendek elé felvenni azokat. Továbbá elmondta, hogy 
a 168/2014. sz. elõterjesztéshez készült egy módosított határozati javaslat (168-2/2014.), melyet minden 
képviselõ kiosztós anyagban megkapott. Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételét és a napirendi 
pontok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ)   igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                                Elõadó
 



1.)
         

Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi praxisjog 
átadásához való hozzájárulás (Et.: 160/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

2.)
         

A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításához 
szükséges eljárások megindítása (Et.: 162/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

3.)
         

A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet 
módosítása és a településképi bejelentési eljárásról és 
településképi kötelezésrõl szóló rendelet módosítása (Et.: 
163/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

4.)
         

Felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési 
tanulmányterv elkészítése (Et.: 169/2014.)

 

Gromon István
 polgármester

5.)
         

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 6/2014. (II. 
10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása 
(Et.: 167/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 



6.)
         

A Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása kapcsán, a 
Pilisvörösvár Szabadságliget megállóhelyen létesített P+R és 
B+R parkoló, továbbá gyalogos aluljáró és tartozékainak 
üzemeltetése és kezelése tárgyú megállapodás megkötése 
(Et.: 166/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

7.)
         

A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás 
megállapításáról, illetve azok jelölésérõl szóló 8/2003. (IV. 
01.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 165/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

8.)
         

Pilisvörösvár, Tó dûlõ belterületi részének szilárd burkolattal 
(aszfalt) való ellátása (Et.: 172/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

9.)
         

A Rákóczi utcai óvoda épületének és a Gradus tagóvoda 
önkormányzati tulajdonú épületrészének tetõ-felújítási 
munkái (Et.: 174/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

10.)      Közbeszerzési eljárás megindítása a Vásár téri Iskola 
palatetõs részének cseréjére, a Templom téri iskola kis 
épületén (volt óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a 
Grádus tagóvoda zsindelyfedésének cseréjére (Et.: 175/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

11.)      Polgármesteri beszámoló (Et.: 170/2014.) Gromon István
 polgármester

 
12.)      Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 173/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
13.)      Felvilágosítás kérés  

Zárt 
ülés

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozása (Et.: 168/2014., 168-2/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

Zárt 
ülés

Felterjesztés Pest Megye Közgyûlése által alapított kitüntetõ 
díjak adományozására (Et.: 161/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
 

1. napirendi pont
Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi praxisjog átadásához való hozzájárulás

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 160/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-, és Kulturális Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Tájékoztatásként elmondta, hogy dr. Petõ Erika fogszakorvos nem a 
Szakorvosi Rendelõintézetben látta el a kötelezõ fogászati alapellátást, hanem egy bérleményben, a Fõ utca 
69/a sz. alatti épületben. Úgy tudja, hogy a dr. Kövesdi Katalin terve is az, hogy ebben a bérelt rendelõben 
folytatja a fogászati praxist. Mivel nem az önkormányzat tulajdonában álló épületben kerül ellátásra a 
feladat, ezért az egyéb felmerülõ helyiséghasználati kiadások nem érintik az önkormányzatot.
 



dr. Petõ Erika fogszakorvos: Elmondta, hogy 37 éve került Pilisvörösvárra, és a fogorvosi pályájának a 
nagy részét itt töltötte. 17 éve költöztek a városba. Az elmúlt években nagyon jól érezte magát a városban, 
viszont eljött számára a nyugdíjba-vonulás ideje, és ezért szeretné a praxisát tovább adni.
 
dr. Kövesdi Katalin fogszakorvos: Az iskoláit 20 éve végezte el. Jelenleg Dunakeszin dolgozik. Viszont 
minden nap több órát utazik Pesthidegkútról - Dunakeszire. Pilisvörösvár közelsége elõnyt jelent számára. 
Ismeri a várost, barátai, ismerõsei élnek Pilisvörösváron. Három kislány édesanyja, akikkel több idõt 
szeretne tölteni, és ezért is szeretne a közelben elhelyezkedni. Úgy gondolja, hogy szeretni fogja a várost, és 
reméli a város polgárai is így éreznek majd iránta.   
 
Müller Márton: Kérdése, hogy a fogorvosi asszisztens munkaviszonya automatikusan átvételre kerül-e, 
vagy ez esetben a munkaviszonyát megszüntetik?  
 
dr. Kövesdi Katalin fogszakorvos: Az asszisztencia kérdését saját magának kell megoldania.
 
Müller Márton: Ha jól érti, akkor megszûnik az eddigi asszisztens munkaviszonya.
 
dr. Petõ Erika fogszakorvos: Amikor felmerült a praxisjog átadása, az asszisztense úgy nyilatkozott, hogy 
nem szeretne az utódjával dolgozni. A kolléganõje a saját asszisztensével fogja folytatni a fogászati ellátást.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ha jól érti, akkor a jogviszonyt közös megegyezéssel fogják megszüntetni.
 
dr. Petõ Erika fogszakorvos: Igen, az alkalmazotti jogviszonyt közös megegyezéssel fogják megszüntetni.
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy jogszabály rendezi-e a felmerült problémának a megoldási 
módját. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Munka-törvénykönyve részletesen szabályozza ezeket a kérdéseket. Ha 
nem ajánlanak fel új állást a munkavállalónak, akkor felmondják a jogviszonyát, vagy közös megegyezéssel 
történõ jogviszony megszüntetésére van lehetõség. Felmondás esetén felmondási idõ és végkielégítés jár a 
munkavállalónak. Fontosnak tartja, hogy a munkavállalónak jogszabályszerûen rendezzék a sorsát, ne 
maradjanak sérelmek, elvarratlan szálak. Természetesen a közös megegyezéssel történõ munkaviszony-
megszüntetés is a jogszabályoknak megfelelõ.   
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy minden orvos/fogorvos érthetõen a saját asszisztensével 
szeret dolgozni, ugyanakkor fontos, hogy megfelelõen rendezzék a korábbi munkavállaló jogviszonyát.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy milyen területekre specializálódott a fogászat területén (dr. 
Kövesdi Katalin)?
 
dr. Kövesdi Katalin fogszakorvos: A szakvizsgája a fog- és szájbetegségekrõl szól. A jelenlegi 
jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy mindazokat a területeket lehetõség van ellátni, amelyeket a 
fogorvosként tanultak és diplomáztak belõle pl.: gyerekfogászat, fogszabályozás, fogpótlás, konzerváló 
fogászat, szájsebészet stb..
A pályája úgy alakult, hogy gyerekfogászattal is foglalkozott, amely a vegyes-fogászattal foglalkozók 
esetében elõnyt jelent. Kizárólag fogszabályozással nem foglalkozik.
Azért szûkös az önéletrajza, mert hûséges ember, és nem sok munkahelyen fordult meg az évek során. Úgy 
gondolja, hogy az eltelt években csak elõnyt jelentett számára, hogy hosszú ideig dolgozott egy helyen.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 123/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata 
Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal



területi ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátási szerzõdés megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Dr. Petõ Erika fogszakorvos 
kérelmének megfelelõen az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése 
alapján Dr. Petõ Erika fogszakorvos praxisjogának Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvos részére történõ 
eladását tudomásul veszi.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal a területi 
ellátási kötelezettséggel mûködõ fogászati alapellátásra vonatkozó szerzõdést kösse meg, továbbá állapodjon 
meg vele a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének hatályos rendeletében 
meghatározott, a jövõben hozzá tartozó iskolafogászati körzet további ellátásáról. Dr. Kövesdi Katalin az 
egészségügyi ellátási szerzõdés szerint a Pilisvörösvár Fõ u. 69./a szám alatti általa bérelt és berendezett 
rendelõben biztosítja a feladatellátást.
 
A Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal történõ szerzõdés hatályba lépésének idõpontjával a Dr. Petõ Erika 
fogszakorvossal kötött szerzõdés hatályát veszti. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Dr. Petõ Erika kérelmének megfelelõen a megszüntetõ szerzõdést vele aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: dr. Kövesdi Katalinnak sok sikert kíván, dr. Petõ Erikának pedig köszöni az 
évtizedes egészségügyi szolgáltatói tevékenységét Pilisvörösváron. Az önkormányzat számára fontos, hogy 
a körzet mûködése folyamatos legyen, és az ezzel kapcsolatos praxisjogátadás zökkenõmentesen történjen. 
Köszöni, hogy a zökkenõmentes átadással segítették az önkormányzat kötelezõ feladatellátását. Bezárta a 
napirendi pont tárgyalását.  
 
 

2. napirendi pont
A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításához szükséges

 eljárások megindítása (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 162/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Tájékoztatásként elmondta, hogy a HÉSZ hatályba lépése után, annak használata 
során felmerültek nyomtatásból, elírásból fakadó hibák, amelyek miatt egyes szabályok nem alkalmasak 
arra, hogy a tervet jogbizonytalanságot kizáróan értelmezni tudják. Az egyes ügyek során merültek fel ezek a 
problémák. Ezeknek a hibáknak a kijavítása tárgyalásos eljárásban végezhetõ el. Ebbe a csoportba tartozik 
még a Budapest-Esztergom vasútvonal-korszerûsítéshez kapcsolódóan a Görgey utcától a felüljáró hídra 
induló gyalogos útvonal babakocsival, kerékpárral történõ közlekedés lehetõsége érdekében nagyobb 
közlekedési terület biztosítása, mint amennyit a hatályos Szabályozási Terv kijelöl. Elmondta, hogy a 
közvetlen kijelöléssel érintett területen található egy problémás ingatlan, amely több tulajdonossal 
rendelkezik, akik külföldön élnek. Így a NIF a kisajátítás során számos nehézséggel állt szemben.  Az 
egyeztetések során jó megoldásnak tûnt, hogy ez a vonal egy kicsit arrébb, más vonalon húzódjon, amely 
elsõsorban önkormányzati területet érint, és csak kismértékben érint egy másik magánterületi ingatlant. Ezért 
szükséges módosítani a szabályozási vonalat. Kiemelt állami beruházásról van szó, ezért a kormányrendelet 
lehetõséget biztosít arra, hogy, a legrövidebb tárgyalásos eljárásban kerüljön módosításra ez a vonal. A 
tárgyalásos eljárásnak a legrövidebb, kb. 2 hónap az átfutási ideje.    
A II. pontban megfogalmazott módosítások egyszerûsített eljárásban lefolytathatóak, mivel kisebb hibákat 
szükséges javítani. Pl.: egy mondat sorrendjét kell változtatni, hogy egyértelmûvé váljon a jogszabályi 
hivatkozás, vagy egy szóval kell kiegészíteni egy mondatot, stb.. Az egyszerûsített eljárásmenet 3-4 hónapot 



vesz igénybe.
  
Kõrössy János: Kérdése, hogy a Görgey utcától a felüljáróhoz vezetõ út milyen vonalon kerül elhelyezésre? 
Ezt a vonalat a fõépítész asszony be tudná-e mutatni? Számára megdöbbentõ, hogy a projekt 50%-os 
csúszásban van. Ezt az útvonalat már használatba kellene venniük a gyalogosoknak, és most jut az 
önkormányzat eszébe, hogy ezt a vonalat áthelyezze. 
 
Kálmán Kinga fõépítész: A felmerült problémának nem az önkormányzat az oka, hanem a NIF által 
megrendelt tervezés során derült fény erre az akadálya. A NIF tervezõi nem tudták eldönteni, hogy mit 
vállaljanak, mert az adott helyen jelentõs támfalépítésére van szükség. A tervezõk folyamatosan arra 
törekszenek, hogy csökkentsék a támfalak elhelyezését a területen. Az önkormányzat igénye viszont az, 
hogy ez a gyalogos forgalomra alkalmas rész úgy készüljön el, hogy akár kerékpárral, akár babakocsival 
kényelmesen lehessen használni.  
A gyalogos felüljáró Görgey utcai oldalán 12 m-es szintkülönbséggel kell feljutni a Görgey utca szintjére. 
Ennek az áthidalására a NIF tervezõi több változatot készítettek el, amelyben kizárólag lépcsõkkel került 
megtervezésre ez a vonal. Az önkormányzat ezeket a megoldásokat nem tudta elfogadni, mert 80 db lépcsõn 
kellett volna megközelíteni a legfelsõ szintet, amit kerékpárral, illetve babakocsival nem lehetett volna 
egyszerûen elérni. A tárgyalások során készült egy köztes javaslat – azóta a tervek is elkészültek –, mely 
szerint lejtõkkel, lépcsõkkel és pihenõkkel kerül kialakításra ennek a szintkülönbségnek az áthidalása. A 
lépcsõk 3-4-5 lépcsõfokot fognak tartalmazni. A terveket már az anyag kiküldése után, a hétfõi napon kapta 
meg.  
 
Kõrössy János: Felvetésként elmondta, hogy a többméteres szintkülönbség áthidalására liftet helyezne el. A 
keresztmetszetet nem szûkítené, mivel a szemközti oldalon is található felvonó. Úgy gondolja, hogy az 
elhúzás miatt a gyalogosoknak már mindegy, hogy a „Görgey lépcsõt” használják, vagy ezt az új gyalogos 
útvonalat, vagy elmennek a következõ állomásig – Pilisvörösvár bányák –, az út majdnem ugyanannyi lesz. 
Az elõterjesztés melléklete nem tartalmazza a terveket, és a városi honlapon sem található meg a rajz. 
Mindenképpen szeretne tájékoztatást kapni, hogy mirõl is álmodozik az önkormányzat.  
 
Kálmán Kinga fõépítész: Pontosan arról van szó, hogy ne kelljen hosszú, szerpentines útvonalat kialakítani 
ezen a szakaszon. Még egyszer kihangsúlyozta, hogy az elõterjesztés készítésekor még nem kapta meg a 
terveket. A terveket azóta küldték meg részére a tervezõk. Korábban annyit tudtak, hogy a tervezõnek 
nagyobb területre lesz szüksége, hogy a megfelelõ nyomvonalat kialakíthassa, és a megfelelõ mûtárgyat el 
tudja helyezni. 
 
Gromon István polgármester: A Budapest-Esztergom vasútvonal-korszerûsítéssel kapcsolódóan elmondta, 
hogy egy kiemelt állami beruházásról van szó. A projekt megtervezése, a tervek elkészítése, 
engedélyeztetése, a területek kisajátítása, a kivitelezõk kiválasztása, a kivitelezés ütemeztetése, a kivitelezés 
mûszaki felügyelete kizárólag csak is a NIF Zrt. hatáskörébe tartozik. Az, hogy a projekt 50%-os 
készültségénél további nehézségek merülnek fel, az is teljes mértékben a beruházónak a felelõssége és saját 
hatáskörébe tartozik.  Az önkormányzat igyekszik a felmerülõ problémák megoldását segíteni, ill. a NIF-fel 
közösen megoldani. Elmondta, hogy az egész gyalogos felüljárót az önkormányzat harcolta ki, a lifttel 
együtt. Jelenleg is azon igyekszik dolgozni az önkormányzat, hogy a felüljárót a Görgey utcával összekötõ 
útvonal kényelmesebb, szélesebb kivitelben készüljön el, a gyalogosok részére a legtöbb kényelmi 
szolgáltatás biztosítva legyen. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 124/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításához szükséges eljárások megindításáról
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 32. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati 
rendeletet az eljárási követelményeknek megfelelõen módosítja, a módosítások egy részét tárgyalásos eljárás 
keretében, más részét egyszerûsített eljárás kertében végzi el. A Képviselõ-testület felhatalmazza a 



polgármestert, hogy a szükséges egyeztetési anyagokat elkészíttesse, és az eljárásokat megindítsa jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
3. napirendi pont

A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítása és a településképi bejelentési 
eljárásról és településképi kötelezésrõl szóló rendelet módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 163/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta mindkét rendelet-tervezet elfogadását.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Az önkormányzatok életében ennek a két rendeletnek a megalkotása igen frissnek 
mondható. Ennek köszönhetõ az, hogy az önkormányzatoknál tömegesen megszületett rendelteket a 
kormányhivatal törvényességi ellenõrzés alá vonja. Esetünkben a kormányhivatal törvényességi vizsgálat 
keretében törvényességi felhívással élt. A vizsgálat során megállapították, hogy a két rendelet bizonyos 
pontjai magasabb szintû jogszabállyal ellentétesek, ezért szükséges a rendelet módosítása. A törvényességi 
észrevétel pontjai arra vonatkoztak, hogy milyen iratokat kell a véleményezési eljárások során benyújtania 
az ügyfélnek. Ezeket az észrevételeket kellett pontosítani mindkét rendelet esetében. A mellékletben 
láthatóak a változtatások.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ a településképi 
véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezetet.
 
No.: 4

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének

23/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról szóló

 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és  1 nem szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ a településképi bejelentési 
eljárásról és a településképi kötelezésrõl szóló rendelet-tervezetet.
 
No.: 5

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének

24/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésrõl szóló

 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
4. napirendi pont

Felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmányterv elkészítése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 169/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslatot, a következõ 
módosítással: „..az Õr-hegyrõl a bányatavakig terjedõ terület (Szent János patak nyomvonal)” helyett 
„Pilisvörösvár teljes közigazgatási területének” vízrendezésére...” készül el a tanulmányterv. Korábban az 
ajánlatot a település teljes egészére kérték meg, ezért szükséges a határozat módosítása.
 
Müller Márton: Az elõterjesztésben szerepel egy mondat, hogy az „új településrendezési tervekhez is 
igazítani kell a vízrendezési koncepciót..” Kérdése, hogy nem fordítva kellett volna ütemezni a tervek 
elkészítését?
 
Kálmán Kinga fõépítész: A vízrendezési feladatok szabályozási terv szinten nem olyan részletesek, mint pl. 
a vízrendezési tervben. A szabályozási tervben egy keretet kell biztosítani, hogy hol kerül megvalósításra 
majd a vízrendezés. A szabályozási tervben egy szélesnek tûnõ útszakaszon el kell helyezkednie egy 
vízelvezetõ ároknak, járdának és egy burkolt útfelületnek. A szabályozási terv készítése során a 
vízrendezéshez kapcsolódó alátámasztó munkarész is készült, amely vizsgálja a szükséges tervezendõ 
vonalakat. 
Az egyetlen árajánlatot benyújtó KÉSZ Kft., és vezetõ tervezõje, Hanczár Emõke egy korábbi 
együttmûködés során kiváló munkát végzett. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy a szegfûskertek esetében milyen megoldást nyújt a 
szabályozási terv és a készülõ vízrendezési terv?
 
Kálmán Kinga fõépítész: A szabályozási terv keretei között a vízrendezési mûtárgyaknak el kell férniük. A 
mûtárgyak lehetnek pl.: árkok, átemelõk, hordalékfogók, stb. Nem gondolná, hogy a szabályozási tervet 
módosítani kellene azért, mert a vízrendezési tervek most kerülnek majd terveztetésre. Természetesen 
elõfordulhat, hogy szükség van egy nagyobb mûtárgy elhelyezésére, és ez nagyobb közterület biztosítást 
igényel, ez esetben lehetséges, hogy módosítni kell a szabályozási tervet.    
A szegfûskertek vízrendezése a legbonyolultabb a város tekintetében. Fontos, hogy a patak nyomvonala 
áthelyezésre kerüljön. Elsõsorban a szegfûskertek vonatkozásában mutatkozna meg ennek a jótékony hatása. 
A város vízrendezésére nincs hatással a szegfûskertek problémája, mely közös erõvel, az 
ingatlantulajdonosok segítségével megoldható lenne.    
 
Müller Márton: Elmondta, hogy azért nem megy az ideális nyomvonalon a patak, mert régen az volt a cél, 
hogy a szegfûskertekben legyen víz, mert ott termelték a virágokat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
elhangzott módosítással.
 
No.: 6



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 125/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata 
a Felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmányterv elkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár teljes 
közigazgatási területének vízrendezésére Felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmánytervet 
készíttet. A terv elkészítésével a Képviselõ-testület a KÉSZ Közmû és Energetikai Tervezõ Kft-t bízza meg.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó
KÉSZ Közmû és Energetikai Tervezõ Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevõvel a 2.200.000,- forint + Áfa áron 
megkösse a szokásos jogi garanciákat is tartalmazó tervezési szerzõdést.
 
Fedezet forrása: a 2014. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 28. során a Fõ utca csapadékvíz-csatorna 
folytatása járda és parkoló építéssel (Hõsök terétõl a CBA parkolóig) címen biztosított 25 millió forintból.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 
 
 

5. napirendi pont
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 167/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 7

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
25/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló
6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

 
6. napirendi pont

A Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása kapcsán, a Pilisvörösvár Szabadságliget megállóhelyen 
létesített P+R és B+R parkoló, továbbá gyalogos aluljáró és tartozékainak üzemeltetése és kezelése 

tárgyú megállapodás megkötése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 166/2014.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A 
parkoló és az aluljáró használatbavételi eljárása jelenleg folyamatban van, a mûszaki átadás-átvételi eljárás 
2014. június 23-án lezárult, azóta azonban számos olyan probléma jelentkezett az aluljáróval és a parkolóval, 
amely az üzemeltetésre való átvételét ellehetetleníti. A vasúti rézsûrõl az esõ több helyen hordalékot mos be 
a parkolóba, a parkolóban lévõ út és járda több helyen megsüllyedt, a víz megáll, ez nehezíti a gyalogos 
közlekedést, és télen felfagyást okozhat.
A parkolóra és a gyalogos aluljáróra vonatkozó üzemeltetési és kezelési megállapodást nem javasolt addig 
megkötni, amíg a Szabadságligeti megállóhelyet érintõ kivitelezési problémák megnyugtatóan nem 
rendezõdnek. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 126/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
MÁV Budapest-Esztergom vonalszakasz felújítása kapcsán a „Szabadságliget megállóhelyen létesített 
P+R és B+R parkoló, továbbá a gyalogos aluljáró és tartozékainak üzemeletetése és kezelése tárgyú 
megállapodás” jóváhagyásának ideiglenes elutasításáról, illetve feltételes jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy amíg a Szabadságligeti 
megállóhelyen felmerült, az üzemeltetést ellehetetlenítõ problémák nem kerülnek maradéktalanul kijavításra, 
addig nem járul hozzá az üzemeltetési és kezelési megállapodás aláírásához:
 

-       A gyalogos aluljáró melletti rézsûrõl a csapadékvíz hordalékot visz a vízelvezetõ rendszerbe, és ez 
a hordalék eltömíti a vízelvezetõ rendszert. Nagyobb esõnél, (például 2014. szeptember 12-én 
délelõtt) az aluljáróban 20 cm magasan áll a víz, a gyalogos közlekedést teljesen ellehetetlenítve.

-       A vasúti rézsûrõl az esõ több helyen hordalékot mos be a parkolóba.
-       A parkolóban lévõ út és járda több helyen megsüllyedt, a víz megáll, ez nehezíti a gyalogos 

közlekedést, és télen felfagyást okozhat.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a felmerült hibák kijavítása után a kezelõi, 
üzemeltetõi megállapodást aláírja.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse a MÁV Zrt-t.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
7. napirendi pont

A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelölésérõl 
szóló 8/2003. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 165/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. A Kormányhivatal 
informálisan jelezte az Önkormányzatnak, hogy a jogszabályváltozások miatt szükséges a fenti 
önkormányzati rendelet preambulumának módosítása. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
rendelet-tervezet elfogadását.



 
No.: 9

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
26/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület-és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelölésérõl szóló 
8/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár, a Tó dûlõ belterületi részének szilárd burkolattal (aszfalt) való ellátása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 172/2013.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 127/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
Tó dûlõ belterületi szakaszának (170 méter) szilárd burkolattal (aszfalt) való ellátásához
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az intenzív esõzések után 
visszatérõen kialakuló jelentõs vízátmosások következményeinek elhárítása, ill. az állandóan visszatérõ 
közlekedési és csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása érdekében a Tó dûlõ belterületi szakaszát (170 
méter) szilárd burkolattal (aszfalt) látja el.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tó dûlõ belterületi szakaszának (170 méter) 
szilárd burkolattal (aszfalt) való ellátására a szerzõdést a legkedvezõbb ajánlatot adó vállalkozóval, a Nadi 
Építõ Kft. kösse meg, bruttó 6.159.525,- forintos összegben.
 
A Képviselõ-testület a szükséges fedezetet a 2014. évi költségvetési rendelet fejlesztési tartalékkerete terhére 
biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
9. napirendi pont



A Rákóczi utcai óvoda épületének és a Gradus tagóvoda önkormányzati tulajdonú épületrészének tetõ-
felújítási munkái

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 174/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását a 
következõ módosítással: a határozat címében a „tetõ-felújítási munkát” úgy módosítsák, hogy „tetõjavítási”
munka kifejezés szerepeljen. Ismertette az elõterjesztést.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az ismertetett módosítással.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 128/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
Rákóczi utcai óvodaépületnek és a Gradus tagóvoda önkormányzati tulajdonú épületrészének 
tetõjavítási munkáiról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a GESZ-nek történõ pénzeszköz-
átadással biztosítja a fedezetet a Rákóczi utcai óvoda épületének és a Gradus tagóvoda önkormányzati 
tulajdonú épületrészének tetõjavítására.
 
A Képviselõ-testület felkéri a GESZ vezetõjét, hogy a fenti munkák elvégzésére legkésõbb 2014. december 
31-i megvalósulási határidõvel az összességében legkedvezõbb ajánlatot adó céggel a vállalkozási szerzõdést 
kösse meg, az árajánlat szerinti összeggel. A pénzeszköz-átadást utólagos elszámolási kötelezettséggel kell 
megvalósítani, a Polgármesteri Hivatal mûszaki ellenõrzése mellett.
 
A Képviselõ-testület a szükséges fedezetet a 2014. évi költségvetési rendelet 22. számú melléklet, 1. oldal, 
21. sor „Német Nemzetiségi Óvoda tetõjavítás” terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                      Felelõs: polgármester, GESZ vezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
10. napirendi pont

Közbeszerzési eljárás megindítása a Vásár téri iskola palatetõs részének cseréjére, a Templom téri 
iskola kis épületén (volt óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a Grádus tagóvoda 

zsindelyfedésének cseréjére
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 175/2014.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Gradus óvoda 
épülete tulajdonjogi szempontból megosztott. A 90-es években a Gradus Egyesület saját forrásból 
megépítette az óvodához tartozó tornatermet, így ez az épületrész az egyesület tulajdonát képezi. Az ingatlan 
maga (tehát a földterület) az önkormányzat tulajdonában áll. A tetõszerkezetet a teljes tetõfelületen cserélni 
kell, így fontos egyeztetni az egyesülettel, hogy a rájuk esõ tetõrész cseréjének költségeit nekik szükséges 
viselni.   
Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását a III. pont kiegészítésével: A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat a Gradus Egyesülettel az õ tulajdonrészükre esõ tetõrész javítási költségeinek 
viselésérõl. Javasolja, hogy a kiegészítés a határozat utolsó elõtti bekezdéseként kerüljön a szövegrészbe.
 
Kõrössy János: A Templom téri iskola kis épületével (volt óvoda) kapcsolatosan kérdezné, hogy még 
jobban megnyílna a tér, ha nem kerülne visszaépítésre a kerítés. Az óvodának az épületfrontja lenne az 



utcafront, és így sokkal átláthatóbb, szebb, szellõsebb maradna a terület.  
 
Gromon István polgármester: A parkolók, járdák tervezése során felmerült ennek a változásnak a 
lehetõsége. Azonban ha az épület idõvel ismételten óvodaként funkcionálna, akkor szükség lenne az udvarra 
és az udvart körülvevõ kerítésre. A Templom téri koncepcióterv készítõvel és az egyházközösséggel történt 
tervegyeztetésen felmerült, hogy a volt óvodának a kis udvarát átjárhatóvá tennék az iskola udvarával. A 
jelenlegi álláspontok szerint az óvoda udvarán található néhány akadályt meg kell szüntetni, ezzel segítve az 
iskolások biztonságos közlekedést. 
Amikor a templom felöli kerítés elkészült, az iskola túlkerített, ezért az udvar egy része nem az iskola 
területéhez tartozik. Így ezzel a megoldással rendezni lehetne a tulajdonviszonyokat. Jelen esetben több érv 
szól amellett, hogy a kerítés visszaépítésre kerüljön az óvoda elé.
 
Kõrössy János: Csak azért vetette fel, mert egy nagyon szép épületrõl van szó. Az épület és a kerítés közötti 
szélesség nagyon keskeny. Lehet, hogy ezzel a nyitottsággal többet nyerne a város.
 
Gromon István polgármester: Ha egyértelmûvé válik az óvoda sorsa, és az, hogy hosszú távon nincs 
szükség az udvarrészre, akkor nem tartja lehetetlennek, hogy a kerítés elbontásra kerüljön.
A tetõ-felújítási munkák nem építési engedélyhez kötöttek. A munkák elvégzését fontos lenne még a téli 
csapadékos idõjárás beállta elõtt, a lehetõ leghamarabb elvégezni. A tényleges kivitelezés megkezdésének 
idõpontja függ majd a közbeszerzési eljárás lefutásának idejétõl, ill. az idõjárástól. Elhúzódó közbeszerzés 
vagy tartósan rossz idõjárás esetén a kivitelezések áthúzódhatnak a következõ évre is. Ez esetben a fedezet 
tartós elkötelezettség címén átkerül a 2015. évi költségvetésbe.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 129/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata 
közbeszerzési eljárás megindításáról a Vásár téri iskola palatetõs részének cseréjére, a Templom téri 
iskola kis épületén (volt óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a Grádus tagóvoda 
zsindelyfedésének cseréjére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy nyílt nemzeti közbeszerzést indít 
a Pilisvörösvár, Vásár téri iskola palatetõs részének cseréjére, a Templom téri iskola kis épületén (volt 
óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a Grádus tagóvoda zsindelyfedésének cseréjére, az alábbiak 
szerint:
 
I. Vásár téri iskola tetõfelújítása:
 

Tárgy: Pilisvörösvár, Vásár tér 1. szám alatti általános iskola palatetõs épületszárnyainak tetõ-
felújítási munkái.

 
Mûszaki tartalom: 
1.                  Meglévõ palatetõfedés bontása, lécezés bontása, elszállítása a teljes tetõfelületen, 

mintegy 1.300 m2-en.
2.                  Meglévõ ereszcsatornák bontása.
3.                  Új tetõlécezés és ellenlécezés készítése, tetõfóliázás a teljes tetõfelületen, mintegy 1.300 

m2-en.
4.                  Új cserépfedés készítése égetett kerámiacserépbõl, Creaton v Tondach íves vágású natúr 

téglavörös /Tondach, Rundó, ódon típusú (vagy ezzel mûszakilag megegyezõ)/ színben, a 
teljes tetõfelületen, mintegy 1.300 m2-nyi tetõfelületen, hófogókkal, hajlatbádogozással.

5.                  Új horganyzott ereszcsatorna készítése a teljes palatetõvel érintett részen, mintegy 170 
fm-en, 33 ksz, és függõeresz csatorna készítése, bekötésekkel, mintegy 120 fm-en.

Becsült bruttó beruházási költség: 17.000.000,- forint.
 



II. Templom téri kisiskola (volt óvoda) épületének tetõfelújítása:
 

Tárgy: Pilisvörösvár, Templom tér 19. szám alatti kisiskola (volt óvoda) régi cserépfedéses 
épületének tetõ-felújítási munkái.
Mûszaki tartalom: 
1.      Meglévõ cserépfedés bontása, lécezés bontása, elszállítása a teljes tetõfelületen, mintegy 300 m2

-en.
2.      Meglévõ ereszcsatornák bontása.
3.      Új tetõlécezés és ellenlécezés készítése, tetõfóliázás a teljes tetõfelületen, mintegy 300 m2-en.
4.      Új cserépfedés készítése Tondach, Rundó, ódon típusú, vagy azzal mûszakilag (a nagyépület 

felújított cserepével) megegyezõ/harmonizáló égetett kerámiacserépbõl, azonos színben, a teljes 
tetõfelületen mintegy 300 m2-en, hófogókkal, hajlatbádogozással.

5.      Új horganyzott ereszcsatorna készítése teljes hosszban, mintegy 70 fm-en, 33 ksz, és 
függõeresz csatorna készítése, bekötésekkel 25 fm-en.

Becsült bruttó beruházási költség: 4.000.000,- forint.
 
III. Grádus tagóvoda zsindelyes épületének tetõfelújítása
 

Tárgy: Pilisvörösvár, Hõsök terén található Grádus tagóvoda épületének meglévõ, régi zsindelyes 
tetõfedésének felújítási munkái.
 
Mûszaki tartalom: 
1.      Meglévõ zsindelyfedés bontása, elszállítása a teljes tetõfelületen, mintegy 1.000 m2-en.
2.      Meglévõ zsindely alatti deszkázat bontása, szükség szerinti javítása, pótlása. (Elõirányzat: 500 

m2)
3.      Új zsindelyes fedés készítése a teljes tetõfelületen, mintegy 1.000 m2-en, zsindelyalátéttel (pl.: 

ICO polipropilén szálas), szellõzõelemekkel, hófogókkal. A zsindelyfedés készítését a gyártói 
elõírásoknak megfelelõen kell elkészíteni, a szellõzés biztosításával! A zsindely anyagára min. 25 
év gyártói garancia szükséges! (pl.: ICO, vagy CT zsindelyek)

4.      Meglévõ ereszcsatornák tisztítása, szükség szerinti javítása.
Becsült bruttó beruházási költség: 7.000.000,- forint.
 

A cserepek, illetve a zsindely anyagbeszerzése elõtt megrendelõi/önkormányzati jóváhagyás szükséges.
 
A Képviselõ-testület megbízza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot az Ajánlati felhívás és Ajánlati 
dokumentáció elkészítésére, közbeszerzõ szakértõ bevonásával.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy az 
eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Gradus Egyesülettel az õ 
tulajdonrészükre esõ tetõrész javítási költségeinek viselésérõl.
 
A Képviselõ-testület a szükséges fedezetet a rendelkezésre álló összegig a 2014. évi többször módosított 
költségvetési rendelet 13. számú melléklet, 5. sor, fejlesztési tartalékkerete terhére, a fennmaradó részt az 
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 



Pándi Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy a zárt ülés elrendelése elõtt tárgyalják meg 11., 12., és 13-as 
napirendi pontokat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok cseréjét.
 
No.: 13
A Képviselõ-testület a napirendi pontok cseréjét (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 

11. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 170/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
 No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 130/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

12. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 173/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 131/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.     
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a jelenlévõk részérõl.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és zárt ülést rendelt el.

 
Zárt ülés napirendi pontjai

 
Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: (Et.: 168/2014., 168-2/2014.)
 

Felterjesztés Pest Megye Közgyûlése által alapított kitüntetõ díjak adományozására 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 161/2014.)

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 132/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozata 
díszpolgári cím adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében 
biztosított jogkörében eljárva  Albel Attiláné nyugalmazott tanítónak közel ötven éven át végzett kiemelkedõ 
pedagógiai munkájának, valamint példás közösségi tevékenységének és erkölcsi magatartásának 
elismeréseként a Pilisvörösvár Város Díszpolgára  címet adományozza.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére.
 

Határidõ: 2014. október 23.                                                             Felelõs: polgármester
 

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 133/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében 
biztosított jogkörében eljárva az  „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részére két évtizedes mûvészi 
tevékenységéért, a hagyományos indulók és polkák, az igényes könnyûzene, a fúvószenekarra írt 
koncertdarabok, a szimfonikus komolyzenei átiratok és filmzenék magas színvonalú elõadásáért és 
népszerûsítéséért, valamint a város kulturális életében végzett kiemelkedõ tevékenységéért  Pilisvörösvárért 
emlékérmet adományoz.
 
Határidõ: 2014. október 23.                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen szavazatával hozta.
 
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 134/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében 
biztosított jogkörében eljárva Wenczl József táncos-koreográfus részére több mint fél évszázados 
kiemelkedõ táncmûvészeti tevékenysége, a magyarországi németek tánckultúrájának megõrzésében és 
továbbadásában táncosként, koreográfusként és mûvészeti vezetõként játszott kiemelkedõ szerepe 
elismeréseképpen a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttessel közösen, megosztott díjként 



Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.
 
Határidõ: 2014. október 23.                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen szavazatával hozta. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 135/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében 
biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes részére hat évtizedes 
kiemelkedõ, példaértékû mûvészeti tevékenységéért, a német nemzetiségi hagyományok ápolásában és 
õrzésében, a testvérvárosi kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, valamint városunk jó hírnevének 
öregbítésében játszott kiemelkedõ szerepéért Wenczl József táncos-koreográfussal közösen, megosztott 
díjként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz
 
Határidõ: 2014. október 23.                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 136/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata 
posztumusz díszpolgári cím adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében 
biztosított jogkörében eljárva Nemess Rózsa, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános 
Iskola egykori igazgatója részére a Pilisvörösváron végzett 26 éves példamutató pedagógusi és 
intézményvezetõi munkája,  példamutató emberi magatartása és erkölcsi nagysága elismeréseként 
posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére.
 
Határidõ: 2014. október 23.                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 137/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata a 
Pest Megye Közgyûlése által alapított „Nemzetiségekért Díj” adományozására vonatkozó 
felterjesztésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Sax Lászlót, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nemzetiségi 
hagyományok átörökítése és a német nemzetiségi identitástudat erõsítése érdekében kifejtett több évtizedes 
kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Közgyûlése által alapított 
„Nemzetiségekért Díj” adományozására.
 
Határidõ: 2014. október 5.                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 138/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata a 
Pest Megye Közgyûlése által alapított „Pest Megye Közbiztonságáért Díj” adományozására vonatkozó 
felterjesztésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Steckl Mátyás polgárõrt, településõrt, a 



Pilisvörösvári Polgárõr Egyesület elnökét több évtizedes, kiemelkedõ polgárõri és több éves településõri 
tevékenységének elismeréseként felterjeszti „Pest Megye Közbiztonságáért Díj” adományozására.
 
Határidõ: 2014. október 5.                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 139/2014. (IX. 25.)  Kt. sz. határozata a 
Pest Megye Közgyûlése által alapított „Év Sportolója Díj” - Pest megye legjobb általános iskolás 
diáksportolója adományozására vonatkozó felterjesztésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Fetter Erik hegyikerékpáros versenyzõt kitartó, 
eredményes munkája és az eddig elért kiváló teljesítményéi elismeréseként felterjeszti az „Év Sportolója 
Díj” - Pest megye legjobb általános iskolás diáksportolója adományozására.
 
Határidõ: 2014. október 5.                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.    
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy október 12-e után vissza kell szolgáltatniuk 
a vagyonnyilatkozatokat, és azon képviselõknek, akik újra mandátumot nyernek, megválasztásuk után 30 
napon belül újra vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A vagyonnyilatkozatok visszaadására az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság tagjainak jelenlétében kerül majd sor. A vagyonnyilatkozatok átadásra a választás utáni héten 
kerül sor, amelynek idõpontjáról mindenkit kiértesítenek.    
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a Képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal négyéves 
munkáját, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását, és bezárta a zárt ülést 1948-kor.
 
 

K.m.f.
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
 polgármester                                                                     jegyzõ


