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Jegyzõkönyv
                                                         
 
  
Készült: 2008. november 13. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének közmeghallgatásán.
 
Helye: Pilisvörösvár Mûvészetek Háza, Zeneiskola díszterme (Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Falics Jánosné, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, dr. 
Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári 
Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János,
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János,
 
Távollétét jelezte: Berchy József, Bruckner Katalin, Zám Zoltán.
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné  oktatási 
referens, Ruzsa Anett Okmányiroda vezetõ, dr. Imre Gábor a Pilis-Buda-Zsámék Társulás jogi referens, Sax 
László Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Berkiné Balasi Anikó a Mûvészetek Háza igazgatója, 
Koczka Gábor a Pilisvörösvári Rendõrõrs parancsnoka, Petró Tibor a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Budaörsi kirendeltség vezetõje, Babocsai József Saubermacher-Bicske Kft. képviselõje, 
Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, Pilis Tv.
 
dr. Berkiné Balasi Anikó igazgató: Köszöntötte a megjelenteket, továbbá köszöntötte Gromon István 
polgármester urat, Szakszon József alpolgármester urat, Sax Lászlót a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, a Képviselõ-testület tagjait, dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ asszonyt, valamint a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselõit.   
 
Ismertette a közmeghallgatás témaköreit.  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatást adott arról, hogy a 
közmeghallgatás a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti képviselõ-testületi ülésnek minõsül. A 
törvény szerint közmeghallgatást évente legalább egyszer köteles tartani a Képviselõ-testület. A Szervezeti 
és mûködési szabályzat szerint került összehívásra a Képviselõ-testület jelenlegi ülése.  A Képviselõ-testület 
13 fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadásának kérdését. (kézfeltartással 
szavaztak)
 
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Az ülésnek egyetlen egy napirendi pontja van, melyben beszámolnak az Önkormányzat egyéves munkájáról. 
Szeretné összefoglalni az eltelt egy év munkáját, melyet egy projektoros kivetítõn követhetnek pontról-
pontra. A projektoros anyagot (a képes beszámoló kivételével) kiosztották a jelenlévõknek is.  
 
 
Projektorros diavetítés vette kezdetét, melynek vázlata jelen jegyzõkönyv mellékletét képezi. Polgármester úr 
az egyes diákhoz szóbeli kiegészítést fûzött, tájékoztatást adott a Képviselõ-testület egyéves munkájáról és az 
Önkormányzat anyagi helyzetérõl. Az egy év alatt elkészített felújításokról, karbantartásokról szintén fotókat 
mutatott be és szóbeli kiegészítéssel. 



Ezután Polgármester úr a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról is beszámol, mivel 
ez szintén törvényi kötelezettsége. 
A kistérségi tájékoztatást szintén diákkal illusztrálva mutatta be a polgármester, melynek vázlata szintén a 
jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Miután a beszámolót befejezte, Polgármester úr elmondta, hogy technikailag úgy szeretné lebonyolítania a 
kérdéseket, hogy hármas csokorba összegyûjtené a kérdéseket, és utána a válaszolnának rá az érintett 
személyek. Kéri, hogy a kérdéseket a mikrofonba mondják el, hiszen abban az esetben, ha a kérdésekre 
szóban nem tudnának válaszolni, a kérdezõk írásban kapják meg utólag a választ a Hivataltól vagy a 
Képviselõ-testülettõl.
 
Ott József: Véleménye szerint az Önkormányzat fejlõdése megfelelõ irányban halad. Úgy gondolja, hogy a 
forgalomlassító küszöbök nem kellõ magasságúak, így a forgalmat megállítják, és nem lelassítják.
- A Major u. és a Petõfi S. u. sarkánál egy zárt kerítés került kialakításra, mely balesetek középpontja lehet, 
mivel az útszakasz beláthatatlan. Korábban kérése volt, hogy az elemeket távolítsák el, hogy kiszámítható 
legyen a keresztezõdésben való közlekedés. Az Akácfa utca végén szintén ez a helyzet merült fel. (Lukács 
vendéglõ) 
- Kérése, hogy a Petõfi S. u.  „hátsó részénél” nyissák meg az utat mivel, a 10-es úton közlekedni a hatalmas 
forgalom miatt nem lehet. Lehet, hogy csak kevés lakos használná ezt a kerülõutat, de az õ életüket 
megkönnyítenék azzal, hogy nem kell használni a Fõ utat.
 
Szakszon József alpolgármester: Köszöntötte a jelenlévõket. Ott József korábban több észrevétellel látta el 
a Hivatalt, melynek köszönhetõen fejlesztéseket segített elõ.
A forgalomtechnikai mérnökökkel újabb helyszíni bejárást fognak megszervezni a forgalomlassító küszöbök 
kihelyezése kapcsán. Kéri, hogy Ott József csatlakozzon a bejáráshoz.
-A Major utcai kerítés kapcsán elmondta, hogy az ügy elintézése még folyamatban van.  
-Az Akácfa utcai probléma továbbra is nyílván van tartava, további kérdést vet fel az útszakaszon történõ 
járdaépítés, melyre a Képviselõ-testületnek fedezetet kell biztosítania.
-A Petõfi S. u. kapcsán elmondta, hogy megoszlik a vélemény az utca kétirányúsísáról. A forgalom minden 
bizonnyal megnõne az útszakaszon, ha a kétirányúsítást támogatnák. A Petõfi S. u. forgalmi rendjét 
felülvizsgálják, és újra tárgyalni fogja a Képviselõ-testület. Az utcában elbontják majd az önkormányzati 
tulajdonú épületet, amely megkönnyítheti az utcában történõ mozgást.
 
Dávid Attila: A Liegl cég alkalmazottjaként van jelen. A cég fejlõdni szeretne, és ezzel együtt a területeit is 
növelné. Úgy gondolja, hogy az esetrõl már hallhatott minden érintett személy. Véleménye szerint 
Pilisvörösvár egy fejlõdõképes város. Kérdése, hogy miként látják a cég jövõjét-e tekintetben, és mikorra 
kaphatnak választ? Több száz munkatársuk szeretné, ha jövõjük biztosított volna. Abban az esetben, ha nem 
járul hozzá az Önkormányzat a cég további fejlõdéséhez, akkor sajnos a cég létszámot kell, hogy 
csökkentsen. Ez esetben több száz ember megélhetésérõl van szó. A cég igen magas iparûzési adót fizet az 
Önkormányzat felé. Ha támogatják a cég fejlõdését, akkor az iparûzési adó nagysága is növekszik. Kéri, 
hogy gondolják át újra a kérelmet, mert ha elbocsátásokra kerül a sor, magas számban lesznek a városban a 
munkanélküliek.  
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Liegl céggel több hónapja
egyeztetést folytatnak az ügyben. Véleménye szerint, egy közmeghallgatáson nem lehet egy ilyen mértékû 
témát megbeszélni. Elmondta, hogy amelyik irányban a cég, bõvülni szeretne, azok a területek még 
magántulajdonban vannak. A Szabályozási Terv ezt a bõvítést még nem teszi lehetõvé. A Szabályozási 
tervmódosításnak vannak szakmai feltételei és pénzügyi feltételei. A város érdekeit is szem elõtt kell tartani. 
A felvetések jogosak, és a döntéshozatalnál a Képviselõ-testület mérlegelni fogja az elhangzottakat. Az 
iparterület nagyobb beépíthetõségével járó forgalomnövekedését is ki kell hangsúlyozni, és az ehhez fûzõdõ 
környezetterhelést. A Képviselõ-testület következõ ülésén fogja tárgyalni a témát. (december 11-én). 
Szakmailag mindenképpen szükséges az ügyet elõkészíteni. Véleménye szerint, nemcsak azoknak az életérõl 
van szó, akik a cégnél dolgoznak, hanem még kb. 14.000 ezer pilisvörösvári lakos életérõl is, mivel a cégnél 
növényvédõ-szereket is raktároznak nagy mennyiségben, és ez veszélyes anyagnak minõsül. A témát 



ismételten átnézik az illetékes szakemberek, valamint felülvizsgálják, és felelõsségteljes javaslatot fognak a 
Képviselõ-testület elé terjeszteni.      
 
Szakszon József alpolgármester: Köszöntötte a hallgatóság sorai között Bognár Zsolt urat, a Liegl cég 
ügyvezetõ igazgatóját. Megérti, hogy a cég érdekeit kell, hogy képviselje, de mindenképpen szükséges közös 
„nevezõre” jutni az ügy során. A beépíthetõség az évek során megváltozott, mely a Szabályozási Terven van 
rögzítve. A múlt héten szervezett a cég egy nyílt napot, melyen a Képviselõk közül többen részt vettek.  
Korábban is hallott egy ún. „Külsõ védelmi tervrõl”, a héten utána járt, mit tartalmaz ez a terv. A város 
korábban a IV-es kategóriába tartozott, jelenleg az I-es kategóriában van. Az idén a Képviselõ-testület hozott 
egy döntést, hogy az iparterületen a beépíthetõséget nem kívánja növelni. Mindenképpen végig kell járni az 
ügyet, pontról-pontra. Sajnálatos módon errõl a témáról igen keveset tud. Elmondta, hogy az I-es 
kategóriába Pest Megyében mely települések vannak besorolva. Tegnapi nap folyamán érkezett az Országos 
Katasztrófavédelmi Hivataltól egy levél, miszerint Pilisvörösvár Város módosítsa a Szabályozási Tervét, és 
korlátozásokat vezessen be a Liegl területein kívüli területekre (Kölcsey utca, Vajda utca, Dézsa utca). A 
levél tartalma szerint ennek oka, hogy a Liegl, mint felsõ küszöbértékû veszélyes üzem környezetében a 
Fõigazgatóság által mellékelt térképen elvárja, hogy a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezésérõl és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló törvény 
szerint, a megfelelõ intézkedéseket a Szabályozási Tervében is tegye meg. Véleménye az, hogy amennyiben 
a Liegl nem jelent veszélyt Pilisvörösvár számára, úgy természetesen fejlõdését támogatja. Ugyanakkor 
ismertté kell tenni azokat a körülményeket, amelyek veszélyt jelenthetnek a város számára. Az tény, hogy az 
értékcsökkenés miatt, amit a környezõ ingatlanokban ez okoz, perelhetõ az Önkormányzat. Fontosnak tartja, 
hogy a Katasztrófavédelmi Tervet mindenki megismerhesse. Kérdés számára, hogy milyen védelmi 
intézkedéseket hoztak, melyeket egyébként törvény ír elõ, illetve mit kell még az Önkormányzatnak tennie a 
védelem érdekében. Amennyiben a Liegl valóban azt kívánja tárolni, amit a bemutatón ismertetett, és nem 
azt, amit az engedélyek számára lehetõvé tesznek, úgy gondolja, hogy a cég kérjen új mûködési engedélyt. 
Sajnálatosnak tartja, hogy Pilisvörösvár város a veszélyességi fokozat során az elsõ három közé került be 
Pest megyében.   
 
Gromon István polgármester: Szakszon József alpolgármester úr által elmondottakat kiegészítve 
elmondta, hogy néhány nappal ezelõtt vált ismertté számára is, hogy Pilisvörösvár I-es kategóriába tartozása 
a legmagasabb veszélyességi fokot jelenti. Ebbe a veszélyességi fokba tartozik például Magyarországon a 
paksi atomerõmû is. A Liegl 2006. év elején kapta meg tevékenységéhez az engedélyt. Egészen 2007. elsõ 
feléig nem volt tudomása arról, hogy a város az I. kategóriába tartozik, egészen addig, míg megkereste a 
Budaörsi Katasztrófavédelmi parancsnok azzal, hogy külsõ védelmi tervet kell készíteni. Ennek kidolgozása 
során hallotta, hogy a védekezéssel járó költségeket az Önkormányzatnak kellene vállalnia. Ezzel 
természetesen nem értett egyet, így az elkészített Külsõ Katasztrófavédelmi Tervbe ezt nem foglalták bele. 
Felmerült továbbá az, hogy ezeknek az anyagoknak a szállítása a 10-es úton történik, tehát ezt a szempontot 
is mérlegelni kell.  Megkereste a Budaörsi Katasztrófavédelmi Parancsnokságot és kérte Petró Tibor 
kirendeltség-vezetõ alezredes urat, hogy amennyiben lehetõsége van rá, úgy vegyen részt a 
közmeghallgatáson, és szakmai szempontból tegye egyértelmûvé mindenki számára a helyzetet.  
 
Bognár Zsolt ügyvezetõ igazgató: Köszöntötte a jelenlévõket, és sajnálatát fejezte ki a Liegl & Dachser Kft-
t érõ folyamatos támadások miatt, mely véleménye szerint teljesen alaptalan. Mûködésüket 2005. óta 
engedéllyel, és szabályosan végzik. Ennek ellenére kérdés számára, hogy kinek állhat érdekében, hogy a 
Liegl Kft-t közveszélyes üzemnek, illetve a lakosok számára életveszélyt jelentõ cégnek minõsítse. Az 
engedélyezési eljárásban 25 szakhatóság vett részt, ennek megfelelõen kapták meg a mûködési engedélyt. A 
raktározás biztonságos körülmények között zajlik, és olyan háztartási anyagokra vonatkozik, melynek 
bármelyike megtalálható a háztartásokban (pl.: Pronto, növényvédõ szerek, festékek stb.). A döntéstõl függ 
természetesen további mûködésük, de hangsúlyozni kívánja, hogy mindezt törvényesen teszik, szemben 
másokkal.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy Ügyvezetõ igazgató úr beszédében olyan rágalmak ellen 
védekezett, amelyek a meghallgatáson nem hangzottak el. Amirõl szó volt, az az, hogy meg kell vizsgálni a 
helyzetet tárgyilagosan és szakmailag, és a Képviselõ-testületi ülésre elõterjeszteni, melyre elõreláthatólag 



december 11-én kerül sor.
 
Szakszon József alpolgármester: A Liegl tartott egy nyílt napot, amelyen professzionális körülményeket 
mutattak be. Természetesen erre szükség van. A cégnek vagy egy engedélye, amely tartalmaz egy 
mennyiségi és minõségi lehetõséget a tárolásra. Ezáltal jelenleg Pilisvörösvárt egy olyan veszélyességi körbe 
sorolták, ami csak az említett településeken van. Pest megyében három település van csak, ahol ilyen súlyú, 
ilyen kockázatokkal rendelkezõ üzem van a település határain belül. Korábban leírták, hogy összességében 
30 millió forint mértékû adót fizetnek be az Önkormányzat számára, hogy egyesületeket támogatnak, s hogy, 
hány helyi lakosnak adnak munkát. A korrekt az volna, hogyha a kockázatokról az emberek is tudnának. 
Véleménye szerint a cég felelõssége volna a kockázatviselés. A munkakapcsolatuk során a kockázatokat 
nem ismertették, melyeknek most utána kívánnak járni.     
 
Petró Tibor Budaörsi Katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõ: Köszöntött mindenkit. Reményei szerint 
objektíven tudja szemlélni az ügyet e körülmények között. Több szempontból átfedéseket vesz észre az 
elhangzottak alapján, illetve a hiányos információk mindkét fél részrõl problémákat okoznak. Amennyiben 
mindenki számára ismertté válna, hogy mik a veszélyforrások, illetve annak milyen hatásai vannak a 
mindennapi életre, látná mind a pozitív (milyen bevételt hoz az Önkormányzat számára), mind a negatív 
(milyen kockázatot jelent a hatásterületen élõknek) oldalát, úgy talán mindenki objektívan állna hozzá ehhez 
a kérdéshez. Elõször elhangzott az, hogy a település polgári védelmi besorolása hogyan alakult. 
Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik település, milyen polgári védelmi kategóriába kell besorolni. 
Pilisvörösvár 2006-ig a IV-es kategóriába tartozott, majd a Liegl & Dachser tevékenységének 
megkezdésekor ezt a kategóriát át kellett minõsíteni. Megjelent egy olyan veszélyforrás, amely a település 
életét valamilyen szinten befolyásolja. Ez nem más, mint egy felsõküszöbös üzemnek a megjelenése a 
település életében. Pest megyében valóban három ilyen település van: Százhalombatta, Gyál és 
Pilisvörösvár, ugyanakkor országosan 81 ilyen település van. A II-es kategóriába 959 település van 
besorolva. Budapesten 17 kerület van az I-es, illetve 6 kerület tartozik a II-es kategóriába. A Liegl & 
Dachser európai szintû növényvédõszer raktárat létesített, ahol nincsen feldolgozás, kizárólag raktározás 
történik. Természetesen ez valamilyen szintû rizikófaktort jelent. Elmondta továbbá, hogy kockázatértékelés 
készült, mely természetesen nyilvános adatokat tartalmaz, bárki számára megtekinthetõ. Kormányrendelet 
szabályozza, hogy felsõküszöb értékû üzemek esetén évente részleges gyakorlatot, illetve háromévente 
általános gyakorlatot kell tartani. Elõírás a belsõ védelmi terv magára az üzemre vonatkozóan is, ami azt 
jelenti, hogy ott is részlegesen, és háromévente a teljes állomány részére belsõ védelmi gyakorlatot kell 
végrehajtani. A Polgármester úr elmondta, hogy 2008. november 26-án egy külsõ védelmi gyakorlatot tart a 
város közösen a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mely arról szól, hogy begyakoroltassák a lakosokkal 
veszélyhelyzet esetére saját egészségük és testi épségük megõrzése érdekében szükséges teendõket. A már 
említett kormányrendelet egyértelmûen szabályozza az alsó- és felsõ küszöbértékû üzemek számára, hogy 
milyen feladatokat kell végrehajtani a Polgármesteri Hivataloknak, illetve az Önkormányzatoknak. Ahol a 
tárolt anyagok mennyisége nem éri el a rendelet által meghatározott küszöbértéket, azok az üzemek kevésbé 
szabályozottak. Elmondta továbbá, hogy a veszélyes anyagok szállítása a 10-es úton történik, melynek 
veszélye a veszélyes anyagot szállító kamiont ért baleset esetén sokkal nagyobb, mintha az üzem területén 
történik a megfelelõ biztonságtechnikai elõírások körülményei között. A Kormányrendelet kötelezettségként 
írja elõ a Polgármesteri Hivatal részére, hogy a Szabályozási Tervet az érintett övezetekben vizsgálják felül, 
és a hatályos jogszabályoknak megfelelõen alakítsák át.
 
Sajtosi János a Környezetvédõ és Természetbarát Egyesület elnöke: Korábban is elmondta véleményét 
az akkor még épülõfélben lévõ raktár, illetve a mostani Liegl & Dachser üzem mûködésével kapcsolatban. 
Tekintettel arra, hogy lehetõségeikhez képest figyelemmel kísérték annak hatását. Elsõsorban az egyesületet 
érintõ problémákat kívánta a közmeghallgatás nyilvánosság elõtt elmondani.
A pilisvörösvári tavak, illetve környezetük karbantartása Pilisvörösvár Önkormányzatát, mint tulajdonost, 
illetve a Horgász Egyesületet, mint kezelõt érintõ feladat. Az õsz beálltával hatalmas mennyiségû falevél 
került a tavakba, mely a víz minõségét rontja. Véleménye szerint valamilyen módon akár a Saubermacher-
Bicske Kft-vel, akár a Horgász Egyesülettel együttmûködve lehetne elvégezni a tavak és környékének 
tisztítását.
További észrevétele, hogy a 2. és 3. választókerület területén található aszfalt burkolatú kézilabda, illetve 



kosárlabda pálya megrongálódott, szétszabdalt dróthálóval van helyenként még elkerítve, mely nagyon 
balesetveszélyes.
Elmondta továbbá, amely problémát már a Mûszaki osztályon is jelezett, hogy a Harcsa utca végén áll egy 
romos, „víkend büfé”-nek elnevezett épület, amit folyamatosan rongálnak a fiatalok. Tudomása szerint 
pilisszentiváni lakos tulajdona, akinek szándéka nem ismert számára az esetleges további üzemeltetésre 
vonatkozóan. Megjegyezni kívánja, hogy szintén a Harcsa utcában probléma a vízelvezetõ árok 
karbantartása, mely a Kornéli tó felé vezeti a csapadékvizet. Az árok ki van építve, ugyanakkor iszapos, 
büdös, és szemetes. Valamikor az árok tisztítását, a környezetvédõk részben elvégezték, melynek során 
tapasztalták, hogy helyenként olajat is beleengedtek az árokba, és ezáltal a Kornéli tó vizét is szennyezték.  
Polgármester úr részérõl a támogatással kapcsolatosan elhangzottakra kijelentette, hogy a Környezetvédõ 
Egyesület a tavalyi évben elszámolt a támogatással. 
Visszatért a Liegl & Dachser raktárának mûködésével kapcsolatos problémákra. Elmondta, hogy két évvel 
ezelõtt és tavalyi évben is a Vörösvári Újság szerkesztõjével, Fogarasy Attilával megtekintették az 
épülõfélben lévõ raktárt. Feltették kérdéseiket a raktár biztonságos mûködésével kapcsolatos aggályaik 
kapcsán. Megnyugtató válaszokat kaptak. Teljes mértékben egyetért a Katasztrófavédelmi parancsnok által 
elmondottakkal. El kell dönteni, hogy mit tartanak megfelelõnek a raktár mûködésével kapcsolatban a 
polgárok egészsége, és a város védelme érdekében. Megítélése szerint fontos a munkahely, de még 
fontosabb a biztonság.
 
Gromon István polgármester: Sajtosi úr által felvetett közérdekû problémák közül a tavak környékének 
levelektõl történõ megtisztításával kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. 
részérõl a meghívásnak Babocsai úr tudott eleget tenni, aki a közmeghallgatás megkezdésekor jelezte felé, 
hogy nincs felhatalmazása érdemben nyilatkozni a Kft. nevében. Természetesen felveszik a kapcsolatot Rák 
József ügyvezetõ úrral, és a választ írásban adják meg.
A kézilabdapálya kapcsán felmerült problémát már az ülés elõtt Sajtosi úr részben egyeztette a Mûszaki 
osztály vezetõjével, valamint Jegyzõ Asszonnyal. A további intézkedésekrõl írásban tájékoztatják majd.
Elmondta továbbá, hogy a Harcsa utca végén lévõ „bódé” nem az Önkormányzat tulajdona, arra közterület-
foglalási engedélyt adtak ki. Egyedi hatósági ügy, melyet annak szabályai szerint vizsgálnak felül, majd 
megteszik a szükséges intézkedéseket. Egyúttal az árokkal kapcsolatos problémát is kivizsgálják, melynek 
folyamatáról szintén levélben tájékoztatják.
 
Sajtosi János a Környezetvédõ és Természetbarát Egyesület elnöke: Megköszönte a figyelmet, és 
elfogadta Gromon István Polgármester úr az irányú tájékoztatását, miszerint a szükséges intézkedéseket 
követõen írásban tájékoztatják az ügyek fejleményérõl.
 
Spiegelberger Andrásné: A Liegl raktárának mûködésével kapcsolatban elmondta, hogy ne a Képviselõ-
testület döntsön a kérdésben, hanem arról a lakosok helyi népszavazáson szavazzanak.
 
Gromon István polgármester: Azért vannak választások, és azért vannak képviselõk, hogy õk képviseljék 
az embereket. Nem várható el ugyanis, hogy minden választópolgár utána járjon, és reálisan, az igazság 
mellett befolyásmentesen döntsön az adott kérdésben. A képviselõk feladata felelõsségteljesen megvizsgálni, 
majd dönteni az ügyben. Ez az elsõdleges cél, ugyanakkor végsõ esetben nem zárja ki annak lehetõségét, 
hogy a lakossághoz forduljanak, amennyiben a döntést nem tudják meghozni.
 
Sztinka Gyula Zoltán pilisvörösvári lakos: Petró Tiborhoz intézte kérdését, miszerint felkészültek–e annak 
kezelésére, ha bármilyen volumenû tragédia bekövetkeztével pánik tör ki a lakosok között.
 
Petró Tibor Budaörsi Katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõ: A helyes magatartás csak gyakorlással 
sajátítható el. Ha valamit nem tud, nem ismer az ember, akkor valóban pánikkal reagál rá. A megfelelõ 
tájékoztatás, képzés, kiképzés mellett értelemmel cselekszik. A legfontosabb tehát, hogy a lakosok 
objektíven, objektív körülmények között kapják meg azokat az információkat, amire ehhez szükségük van. 
Kormányrendelet szabályozza, hogy évente gyakoroltatni kell, ez eredményezi azt a felelõs magatartást, 
melyet egy kialakult helyzetben követni kell.



 
Gromon István polgármester: Megjegyezni kívánta, hogy mindehhez elengedhetetlen annak tisztázása, 
hogy az ezzel járó költségeket ki fedezi. Mindez jelentõs, milliós, tízmilliós nagyságrendû költséget jelent, 
melyekrõl számításokat még senki nem végzett.
 
Ossó József pilisvörösvári lakos: Hozzászólását a Liegl & Dachser Kft. megépülésével  kapcsolatos 
észrevételeivel kezdte. Elmondta, hogy 10 méteres védõsáv volt kijelölve az épület elõtt, melyet a cég 
parkolónak alakított ki. Nem vett részt a közberuházásban, mivel sem a vizet, sem a gázt nem a fõvezetékre 
kötötte rá. A cég részt vállalt a körforgalom kialakításánál, a murvázásnál, de az iparterült aszfaltozásánál 
annak költségviseléséhez már nem járultak hozzá. Elmondta azt is, hogy természetesen nem az õ feladata 
annak megítélése, hogy a Liegl Kft. a mûködése során az elõírásokat betartja-e, vagy sem, erre hivatottak a 
szakemberek, illetve a Polgármesteri Hivatal, a Képviselõ-testület.
További közérdekû bejelentése, hogy a Ligeti vasúti megállót nem lehet úgy megközelíteni a Kápolna 
utcától, hogy magánterületen ne menjenek át az arra haladók. Fontosnak tartaná ennek megoldását 
valamilyen módon a Hivatal részérõl.
Örömmel hallotta Polgármester úr beszámolóját arról, hogy a MÁV osztott-pályás vágányok kialakítását 
tervezi Pilisvörösváron is, továbbá bõvül a Szennyvíztisztító telep. A tavalyi évben megtartott 
közmeghallgatáson már jelezte, miszerint fontosnak tartja, hogy az iparterületnek is legyen végre 
szennyvíztisztítója, és egy szivattyú-átemelõ állomása. Ez utóbbi elgondolása talán szerepel is a pályázati 
tervben.
 
Gromon István polgármester: Pontosította Ossó József beszámolóját részben a körforgalom kiépítését 
illetõen, tekintettel arra, hogy azt nem kizárólag a Liegl & Dachser Kft. építette ki saját költségén. Az 
Önkormányzat 10 millió forint összeget fordított annak kialakítására, melyre részben az iparterület, de 
alapvetõen a Liegl & Dachser Kft. miatt volt szükség.
Pontosításra szorult a beépíthetõség mértéke, mely nem 40 %, hanem 20 %, mivel azt az elõzõ Képviselõ-
testület - tudomása szerint - módosította.
Elmondta, hogy a Kápolna utcánál kisajátítható helyet nem ismer, de utána járnak az ügynek.
Természetesen a vasút minél jobb használhatóságáért mindent megtesznek.
Továbbá elmondta, hogy valóban tartalmazza a pályázati terv az iparterülettel kapcsolatos probléma 
megoldását, illetve a terv alapján a pályázat keretében vélhetõen a szennyvízcsatorna hálózatot is tudják 
majd bõvíteni, nem csak a szennyvíztelepet. Az így megszerzett pénzforrások a hálózat bõvítését, és ezáltal 
újabb bekötéseket tennének lehetõvé.  
 
Fazekas Lászlóné pilisvörösvári lakos: Köszönetet mondott azért, hogy a tavalyi évben a 
közmeghallgatáson történ felszólalását követõen, - mely a beteg, sérült gyermekek az Önkormányzat 
részérõl történõ felvállalásáért hangzott el -, változást eredményezett. A sérült gyermekek családjának ez 
óriási lehetõség.
 
Gromon István polgármester: Örömmel vette tudomásul Fazekas Lászlóné köszönetnyilvánítását. Annál is 
inkább, mert a Virgonc Alapítvány miatt sajnos sok támadás érte polgármesterként, és magánemberként is.
 
Sajtosi Jánosné pilisvörösvári lakos: Kérdése Polgármester úrhoz, hogy van-e a Kistérségnek beleszólása 
a Szakorvosi Rendelõintézet mûködésébe? Mindenki tudja, hogy kevés az orvos, sok a munka, sok a beteg, 
viszont tarthatatlan az az állapot, miszerint a reumatológiára hetekig nem jut be a beteg. A rendelési idõ 800

órakor kezdõdik, ezzel szemben 600 órakor már oda kell menni, hogy a 730-kor elkezdõdõ sorszám 
kiadásnál sorra kerüljenek. Az is hozzá tartozik, hogy két orvos rendel egy héten, összesen három nap.  
Másik észrevétele, hogy a városnak két polgárõrsége van, ugyanakkor mivel sem igazoltatásra, sem egyéb 
hathatós intézkedésre nincsenek feljogosítva, ezért munkájuk, járõrözésük szinte felesleges. Az emberek 
biztonságérzete is javulna, ha a polgárõrök mellett egy rendõr is járõrözne, aki ha kell, megteszi a szükséges 
intézkedéseket.
Végül emlékeztetni kívánta alpolgármester urat egy, a tavalyi közmeghallgatáson véleménye szerint 
meggondolatlanul elhangzott mondatára, miszerint az Önkormányzatnak vannak szigorú határozatai, 
rendeletei, melyet sajnos az Önkormányzat nem tud betartatni. Véleménye szerint ez nagy baj, mivel az 



Önkormányzat saját határozatait, rendeleteit be kell, hogy tartassa, illetve saját magának is be kell tartania. 
Megjegyezni kívánta, hogy alpolgármester úr ezen kijelentésének következményei voltak, melyet a Pilis TV 
többször leadott, voltak, akik felhatalmazva érezték magukat, hogy olyan dolgokat tegyenek, aminek úgy 
sincs következménye.
 
Szakszon József alpolgármester: Felhívta Sajtosi Jánosné figyelmét, hogy volt akkor egy szövegkörnyezet, 
ami most nem hangzott el. Ugyanakkor elmondta, hogy vannak itt sokan ebben a teremben, akik például úgy 
gondolják, hogy akkor sem szabad a szemetet eldobni, ha azt mondja, hogy az Önkormányzat nem tud 
minden kéz mellé valakit állítani. Ha ezért dobják el, akkor vállalják érte a felelõsséget, de úgy gondolja, 
hogy már elõtte is eldobták a szemetet. Nézzék csak meg például a szelektív hulladékgyûjtõk környezetét.
 
Gromon István polgármester: Sajtosi Jánosné kérdésére elmondta, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet az 
Önkormányzat intézménye, tehát a Kistérségnek ráhatása nincs annak mûködésére. Az Országos 
Egészségügyi Pénztár finanszírozza a Szakorvosi Rendelõt teljes egészében, növekvõ mértékben. 
Tájékoztatta Sajtosinét, hogy minden Pilisvörösvári intézményvezetõt, így Heidt Évát is meghívta a 
közmeghallgatásra. Sajnálatos módon a hozzászóláshoz reagálni már nem áll módjában, tekintettel arra, 
hogy a meghallgatásról nem rég távozott. Viszont jelen van a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 
dr. Szakmári Mária Magdolna, aki évtizedeken keresztül az orvosi rendelõ alkalmazásában állt 
szakorvosként, így a kérdés megválaszolására átadná a szót, miután Sajtosi Jánosné további kérdésére 
reagált.
A polgárõrség jogosítványait jogszabályok határozzák meg. Kiemelte, hogy a kapott támogatás mellett – 
mely nem fedezi még a benzinköltséget sem teljes egészében – ez egy önkéntes tevékenység, ennek 
megfelelõen lehet kéréssel fordulni az egyesület felé. Munkájukat személy szerint azzal kívánta elõsegíteni, 
hogy jelezte saját tapasztalata alapján, hol fordulnak elõ többször, rendszerességgel problémák, így 
hatékonyabbá válhat munkájuk. Próbáltak közremûködésükkel a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos 
problémákon javítani, mellyel a környezõ települések hasonlóképpen küzdenek. Alpolgármester úrnak teljes 
mértékben igazat ad, természetesen mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a rendeleteket 
betartassák, de meg kell tanulniuk az embereknek, hogy a szelektív szigetek valójában mire valók. 
A szót ezek után Koczka Gábor r. alezredesnek kívánta átadni, majd dr. Szakmári Mária Magdolna 
képviselõ részére. 
 
Koczka Gábor r. alezredes, Pilisvörösvári Rendõrõrs vezetõje: Pilisvörösváron a Liget Polgárõrség és a 
Pilisvörösvár Polgárõrség mûködik az Önkormányzat támogatásával, és gyakran a rendõrséggel 
együttmûködve, közös szolgálattal. A polgárõrnek jogosítványa valóban sok tekintetben nincs, illetve 
jogszabályi keretek között tehet intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy mindként polgárõrséggel nagyon jó a 
kapcsolatuk. Decemberben ismét közös akciót szerveznek, melyben körül-belül 30 fõvel, 15 autóval fognak 
részt venni. Mindent megtesznek Pilisvörösvár város lakosainak biztonságáért. Örömmel közölte, hogy míg 
2000. évben 2000 bûncselekményt követtek el, úgy a tavalyi évben 1000 alatt volt az esetek száma, mindez a 
mellett, hogy megnyitott az Auchan áruház, az ALDI, a Spar, az Interspar, 12 bank stb, miközben a lakosság 
száma is közel 20 %-kal emelkedett. Megragadta az alkalmat, hogy megköszönje a Polgárõrség(ek) eddigi 
munkáját. Reméli, hogy a jövõben esetleg még hatékonyabban fognak együttmûködni.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szakorvosi 
rendelõintézet betegellátását érintõ probléma nem csak az említett reumatológiát érinti, hanem egyéb 
részlegét is (mint például nõgyógyászat, stb.), melynek okát néhány számadattal kívánja megmagyarázni. A 
reumatológia rendelési ideje Pilisvörösvárra vonatkozóan heti 40 óra lenne, melybõl le van fedve 16 óra. A 
város a lakosainak számát illetõen körül-belül 60 órára lenne jogosult. Javaslata mindenképpen az, hogy 
kérjenek idõpontos rendelést a betegek, tekintettel a kritikus állapotra. Természetesen az akut betegek 
ellátása e mellett megtörténik. Sajnálatos módon nincs kapacitása a reumatológiának a betegek ellátására, az 
április hónaptól meghirdetett állásra ugyanis nincs jelentkezõ.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a városi honlap megújult, szerkesztõje 
Schuck Béla. (Kéri, hogy pár mondatban Schuck Béla ismertesse az új honlapot.)



 
Schuck Béla, a városi honlap szerkesztõje: Javasolni tudja mindenki számára, hogy bármilyen ügyintézés 
elõtt keresse fel a városi honlapot, mivel nagyon sok idõt meg tudnak spórolni az ott talált információk, 
illetve a letölthetõ nyomtatványok segítségével. Az adatokat napi szinten aktualizálják, akár például a 
Szakorvosi Rendelõintézet által megküldött új rendelési idõk, akár más egyéb adat terén. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte mindenkinek a részvételt, a közügyek iránti érdeklõdést és a 
segítõ szándékot. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az ülés bezárását követõen lehetõségük van az egyéni 
választókörzeti képviselõkkel esetleges észrevételeiket egyeztetni, illetve további kérdéseiket megbeszélni. 
Bezárta az ülést 2145 kor.
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