
Ikt. szám: 01-230-23/2010.  
 
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. szeptember 23. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendes nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme    
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Berchy József,
Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth József, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor 18
18-kor érkezett, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János   
 
Távollétét jelezte: Paul László
 
Távollétét nem jelezte: Kõrösy János a nyílt ülés megkezdése elõtt távozott a terembõl, Müller János, Zám 
Zoltán
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Bolláné 
Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Schreck Szilvia mezõgazdász, Kutasi Jánosné intézményi 
referens, dr. Berkiné Balasi Anikó a Mûvészetek Háza igazgatója, Solti Kinga pályázati referens, Csiky 
Gábor közbeszerzési tanácsadó, dr. Major Veronika Innosystem Kft., projektmenedzsment-szervezet 
igazgatója, Bánszky György ERBO-Plan Kft. képviselõje, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs 
szerkesztõje, Sax László Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok, és a napirendi pontok sorrendjének 
elfogadását.     
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta.  
 
Napirendi pontok:                                                                                         Elõadó:
 

1.)      A Fõ utca program épületeinek kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárás eredménye (Et.: 187/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

2.)      „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep 
fejlesztése” c. 2. fordulós pályázat benyújtása (Et.: 
188/2010.)
 

Gromon István
polgármester

3.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 118/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatának 
kiegészítésérõl (Et.: 179/2010.) 
 

Gromon István
polgármester



4.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott 
Mûvészetek Háza, - Általános Mûvelõdési Központ, 
Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása, módosító okiratának jóváhagyása (Et.: 
182/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

5.)      A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Pilisvörösvár Intézmény 
minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.: 
178/2010.)  
 

Gromon István
polgármester

6.)      A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Pilisvörösvár pedagógiai programjának 
az osztályozás és értékelésére vonatkozó részének 
jóváhagyása (Et.: 175/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

7.)      Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár 
tanítási napjának átcsoportosításához (Et.: 177/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

8.)      Fenntartói hozzájárulás a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 
átcsoportosításához (Et.: 189/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

9.)      A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 
pedagógiai programjának az osztályozás és értékelésére 
vonatkozó részének jóváhagyása (Et.: 176/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

10.)
           
 

Átfogó értékelés kiegészítése Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Et.: 174/2010.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

11.)
           
 

Pilisvörösvár Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének 
jóváhagyása (Et.: 183/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programjának 
jóváhagyása (Et.: 184/2010.) 
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 
megszûnésekor megilletõ juttatások (Et.: 180/2010.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

Zárt 
ülés

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért 
emlékérem adományozása (Et.: 181/2010.)  
 
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 186/2010.) Gromon István
polgármester

 
15.)

           
 

Jelentés a lejárt idejû határozatokról (Et.: 173/2010.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ



16.)
           
 

Felvilágosítás-kérés  
 

 

1. napirendi pont
A Fõ utca program épületeinek kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménye 

(Et.: 187/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az ülésen jelen van Csiky Gábor 
közbeszerzési tanácsadó. Elmondta, hogy az ülés anyagának postázásakor még a Bíráló Bizottság nem 
tartotta meg ülését, ezért az érdemi határozati javaslatot kiosztós anyagban kapta meg mindenki. A 
legolcsóbb, egyben legkedvezõbb ajánlat nettó 59 millió forinttal magasabb, az engedélyes tervek alapján 
készült tervezõi költségbecslés szerint biztosított fedezetnél. A szükséges többletfedezet biztosítását a 
pályázaton belüli átcsoportosítással lehet megoldani. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta és a kiosztott határozati javaslatot elfogadásra. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 156/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a Fõ 
utca program keretében megépülõ, illetve felújítandó épületek kivitelezése KÉ-22430/2010 számú 
közbeszerzés eredményérõl a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy: 
1.                  a KÉ-22430/2010 közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki,
2.                  a KÉ-22430/2010 közbeszerzés nyertes ajánlattevõkéjének a Prím Építõ Kft-t nevezi meg, 900 

pontszámmal és 358.947.325,- forint nettó ajánlati árral,
3.                  a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ Hajdú Építõipari Kft-t, második helyezettnek hirdeti ki

, 626,4 pontszámmal és 369.500.000,- forint nettó ajánlati árral,
4.                  felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a törvény által elõírt határidõben 

kösse meg a Prím Építõ Kft-vel, nettó 358.947.325,- forint ajánlati árral.
5.                  felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0008 Támogatási szerzõdés 

módosítása nélkül, változás-bejelentéssel hajtsa végre fedezet átcsoportosítását.
 
A Képviselõ-testület a vállalkozási szerzõdés megkötéséhez, az 1/2010. (II. 01.) évi költségvetési rendelet 
19. sz. melléklet 12. sorszám VI. fõcím 1. alcím alatt rendelkezésre álló 923.000.000 Ft fedezetet 
változatlanul biztosítja. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                        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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. napirendi pont



„Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. 2. fordulós pályázat benyújtása 
(Et.: 188/2010.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A napirendhez a meghívott 
vendégek jelen vannak az ülésen, és ha szükséges válaszolnak a felmerülõ kérdésekre. 
Változás a korábbi elõterjesztésekhez képest csak annyi, - a Csendbiztos utcától keletre esõ ingatlanokra 
vonatkozik -, hogy az alacsony rákötési arány miatt ez elõközmûvesítésnek minõsül, a pályázat támogatási 
összegébõl nem elszámolható ez a költség. A támogatás összege lecsökken, az önerõ összege is módosul, a 
beruházás összköltsége változatlan marad.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 3

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 157/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Végleges Részletes Megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és Költség-haszon elemzés (CBA) 
tervezetének elfogadásáról a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. 2. 
fordulós pályázat benyújtásához

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy - a KEOP-7.1.2.0-2008-0218 
számú „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” pályázat keretében a 2. fordulós 
pályázatot benyújtja az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. által készített pályázati adatlappal és a 
kötelezõ dokumentációval, benne a végsõ Részletes megvalósíthatósági tanulmánnyal (RMT) és a Költség-
haszon elemzéssel (CBA) , valamint a vízjogi létesítési engedélyes tervvel.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. fordulós pályázatot a Közremûködõ 
Szervezetnek benyújtsa, és a pályázattal összefüggésben a szükséges nyilatkozatokat, adatlapot aláírja.

 

Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 11 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 118/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatának 

kiegészítésérõl (Et.: 179/2010.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az intézményben ellenõrzést 
tartott a szerzõi jogokat felügyelõ szerv. Az ellenõrzés során az intézményvezetõ asszony vezetése alatti 
idõbõl szabálytalanságot nem állapítottak meg, a korábbi idõszakra vonatkozóan találtak hiányosságokat. A 
Mûvészetek Háza helyiségeiben, az egyesületek által megrendezésre kerülõ zenés rendezvények, illetve 
egyéb szerzõi jogdíj körében tartozó mûsorok, elõadóestek után, közös szerzõi jogkezelõ szervezet irányába 
történõ jogdíjfizetési kötelezettség a helyiséghasználatot térítésmentesen igénybevevõ egyesületet terheli. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 158/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
118/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatának kiegészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Házának az új 
infrastrukturális körülmények közötti mûködésérõl szóló 118/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatát az alábbi 
11. ponttal egészíti ki:
 

11.  A Mûvészetek Háza helyiségeiben, Pilisvörösvár egyesületei által megrendezésre kerülõ zenés 
rendezvények, egyéb szerzõi jogdíj körébe tartozó mûsorok, elõadóestek után, az ARTISJUS, mint 
közös szerzõi jogkezelõ szervezet irányába történõ jogdíjfizetési kötelezettség a helyiséghasználó 
egyesületet, intézményt terheli. Az önkormányzat azzal támogatja az egyesületeket, hogy biztosítja a 
térítésmentes helyiséghasználatot, azonban a jogdíjak megfizetését nem tudja átvállalni az 
egyesületektõl.

 
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.  
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott Mûvészetek Háza, - Általános Mûvelõdési 

Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása, módosító okiratának jóváhagyása 

(Et.: 182/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az intézmény Alapító Okirata 
számos pontban változott: székhelyváltozás, a Szabadság utca 21. szám alatti ingatlan funkciója 
megváltozott, Pilisszentiván csatlakozását a mozgókönyvtári feladatellátáshoz korábban a Képviselõ-testület 
elfogadta, melyet az intézmény Alapító okiratában át kell vezetni, a jogszabályváltozásokat és az erre 
vonatkozó részeket módosítani kell stb.. Az elõterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 159/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza Alapító okiratának módosításáról, és a Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi 
Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Képviselõ-testületének a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. 



határozatával, a 183/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozatával, a 15/2008. 
(II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozatával és 122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. 
határozatával és a 142/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával módosított Alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:
 

1.      Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának 2. pontja az alábbiakra módosul:

 
Székhelye: Pilisvörösvár, Fõ utca 127. (közmûvelõdés, alapfokú mûvészetoktatás) 

 
2.      A 3. pont az alábbiak szerint módosul:
 

Telephelyei: Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. (Civilek Háza, közmûvelõdés) 
          Pilisvörösvár, Fõ utca 82. (könyvtár, közmûvelõdés)

 
3.      A 10. pont az alábbiak szerint módosul:

 
Mûködési köre:

 
a)      az alapfokú mûvészetoktatás és a közmûvelõdés terén Pilisvörösvár Város közigazgatási 

területe,
b)      a könyvtári ellátás terén Pilisvörösvár közigazgatási területe,
c)      a mozgókönyvtári szolgáltatás terén Pilisszántó, Pilisjászfalu, Perbál, Tinnye, és Pilisszentiván 

települések közigazgatási területe.
 

4.      A 21. pont bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alaptevékenysége a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 
2010. január 01-tõl érvényes szakágazati rend szerint
 

5.      A 21.2 pont bevezetõ része törlésre kerül.
 

6.      A 21.2 a) pont 21.e) pontra változik, az alábbiak szerint módosul: 
 
e) Az intézmény elvégzi, illetve ellátja a rendelkezésére álló intézményi vagyon mûködtetését. Ellátja 
az ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat:

·          Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által a költségvetési 
rendeletben támogatott, bejegyzett egyesületek próbáihoz, rendezvényeihez hely biztosítása 
az SZMSZ-ben foglaltak szerint,

·          Helyiségek bérbeadása ? abban az esetben, ha az alaptevékenység ellátását nem 
veszélyezteti, a következõk szerint: 

a)      1 évnél hosszabb bérleti szerzõdés megkötése esetén a fenntartó hozzájárulása 
szükséges valamennyi épület esetében.

b)      A helyiségek vallási tevékenység céljára nem adhatók ki egyik épületben sem. 
c)      Kereskedelmi célú bérbeadás valamennyi épületben csak kulturális, mûvészeti 

értékkel bíró, (népmûvészeti, iparmûvészeti termékek, stb) termékek árusítása 
céljából, és a fenntartó eseti hozzájárulásával lehetséges.

d)     A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére állandó irodahelyiséget biztosít a 
fenntartó térítésmentesen.

e)      Az önkormányzat és intézményei eseti rendezvényeinek lebonyolításához a 
helyiségek használatát térítésmentesen biztosítja, az SZMSZ szerint.

 



Munkavállalók számára a belsõ szabályzatok alapján lakástámogatást biztosít, ellátja az építményen 
belül végzett kombinált szolgáltatásokat. 
Kiadja a Vörösvári Újságot havi rendszerességgel.
 
TEÁOR szerint                                              KSH szakfeladat rend szerint            

Száma             Neve                                       Száma             Neve
68.32.  Ingatlankezelés                            683200      Ingatlankezelés

                                                     682002       Nem lakóingatlan bérbeadása,
                                                                        üzemeltetése
                                                      811000      Építményüzemeltetés           
                                                      889943      Munkáltató által nyújtott
                                                                        lakástámogatások

            5814 Folyóirat, idõszaki kiadvány           581400      Folyóirat, idõszaki kiadvány            
                                                                                                kiadása                     
                                                                              591411      Film-, videó-és egyéb  
                                                                                                Képfelvétel vetítése mozikban, 
                                                                                                filmklubokban, szabadtéren, 
                                                                                                 nyilvános vetítési helyeken 
                                                                             889108        Gyermekek egyéb napközbeni 

                                                                                     ellátása
7.       A 21.3. pont az alábbiak szerint módosul:

 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége, ezek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:

8.      A 21.3.1 pont az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli 
forrásból, nem kötelezõen végzett termelõ-, szolgáltató-, értékesítõ tevékenységként végezhet.

9.       A 21.3.2. pont az alábbiak szerint módosul:
 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége folytatásából származó bevétele nem haladhatja 
meg a szerv tárgyévi intézményi költségvetése bevételi elõirányzatának 35 %-át.

10.  A 21.3.3. pont az alábbiak szerint módosul:
 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége folytatásából származó kiadása nem haladhatja meg 
a szerv tárgyévi intézményi költségvetése kiadási elõirányzatának 35 %-át.
 

A Képviselõ-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Mûvészetek Háza ? Általános 
Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 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.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2010. október 30-ig 
a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2010. október 30.                                                  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.  

 



 
5. napirendi pont

A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Intézmény 
minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.: 178/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra 
javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 160/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Intézményi 
minõségirányítási programjának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 40. és 102. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Intézményi minõségirányítási programját 2015. 
augusztus 31-ig jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola, Pilisvörösvár Intézményi minõségirányítási programjának módosítását kezdeményezze.
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. napirendi pont
A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár pedagógiai 
programjának az osztályozás és értékelésére vonatkozó részének jóváhagyása (Et.: 175/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
mindkét általános iskola vezetõje jelezte, hogy élni kívánnak a 2. évfolyamtól a 2010/11-es tanév második 
félévétõl az írásbeli értékelés helyett az osztályzással történõ értékeléssel. Az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 161/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár pedagógiai 
programjának az osztályozás és értéskelésre vonatkozó részének jóváhagyása 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 
módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisvörösvár a 123/2008. (VI. 19.) Kt. sz. határozatával 
jóváhagyott pedagógiai program és a helyi tanterv osztályozás, értékelésre vonatkozó részeinek módosítását 



jóváhagyja.   
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai program módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2010. szeptember 30.                                                        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.  
 
 

7. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 

Pilisvörösvár tanítási napjának átcsoportosításához (Et.: 177/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az intézmény szintén kérte a 
tanítási napjának átcsoportosítását. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 
átcsoportosításához szükséges fenntartói hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §-ának (16) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2010. november 27-ei tanítási nap 
átcsoportosítását engedélyezi.
 
Határidõ: 201. november 27.                                                            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
Fenntartói hozzájárulás a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 

átcsoportosításához (Et.: 189/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az intézmény szintén kérte a 
tanítási napjának átcsoportosítását. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 163/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának átcsoportosításához szükséges 
fenntartói hozzájárulásról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §-ának (16) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Pilisvörösvár részére, - amennyiben az munkanap lesz- 2011. március 14-i tanítási nap 
május 21-re (szombat) történõ átcsoportosítását engedélyezi.
 
Határidõ: 2011. március 14.                                                             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.  
 
 

9. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár pedagógiai programjának az osztályozás és 

értékelésére vonatkozó részének jóváhagyása (Et.: 176/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra 
javasolta a határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 164/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár pedagógiai programjának az osztályozás és 
értékelés módosítására vonatkozó részeinek jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 
módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola Pilisvörösvár a 134/2009. (IX. 03.) Kt. sz . határozatával jóváhagyott 
pedagógiai program és a helyi tanterv osztályozás, értékelésre vonatkozó részeinek módosítását jóváhagyja.   
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai program módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2010. szeptember 30.                                                                   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.  
 
 

10. napirendi pont
Átfogó értékelés kiegészítése Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Et.: 174/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No.: 11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 165/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 103/2010. (VI. 03.) Kt. sz. határozatának kiegészítésérõl, és a 
2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 
kiegészítésének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a 103/2010. (VI. 03.) Kt. 
sz. határozattal elfogadott 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelés kiegészítését elfogadja. Ezzel a Képviselõ-testület 103/2010. (VI. 03.) Kt. sz. határozatát kiegészíti.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a beszámoló kiegészítését küldje meg a Pest megyei 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.
 
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.  

 
11. napirendi pont

Pilisvörösvár Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének jóváhagyása
(Et.: 183/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Zöldövezet Környezetvédelmi és 
Munkabiztonsági Vállalkozás elkészítette a Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös Helyi 
Hulladékgazdálkodási Tervét. A tervet a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség véleményezését követõen véglegesítették. Háromévente felül kell vizsgálni a benne 
foglaltak megvalósulása érdekében, valamint az idõközben bekövetkezett módosítások, változások miatt. A 
hulladékgazdálkodási tervet a Képviselõ-testületnek rendeleti formában kell elfogadnia, mely 
hulladékgazdálkodási terv a hulladékgazdálkodási kötelezettségeket fogalmazza meg, valamint 
alternatívákat, elképzeléseket tartalmaz a jövõre vonatkozóan. Pályázati támogatás segítségével a 
legsúlyosabb probléma, a szennyvíziszap problémája meg fog oldódni. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
15/2010. (IX. 27.) sz. rendelete 

Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérõl
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

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

 
12. napirendi pont

Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása 
(Et.: 184/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
A Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Zöldövezet Környezetvédelmi és 
Munkabiztonsági Vállalkozás elkészítette a kistérségi, valamint a településszintû környezetvédelmi 



programokat, így Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programját is. A Képviselõ-testület korábbi határozatában 
a Környezetvédelmi Programot már jóváhagyta, a Hivatalunk az érintett szakhatóságoknak megküldte. A 
Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a 4. sz melléklet 
javítását kérte. A szakhatóságok véleményezését a Program készítõjének megküldték, az érintett melléklet 
javítva lett. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra a rendelet-
tervezetet. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
 
 
No.: 13

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2010. (IX. 27.) sz. rendelete 

Pilisvörösvár Város Környezetvédelmi Programjáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

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

13. napirendi pont
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszûnésekor megilletõ juttatások

(Et.: 180/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A hatályos jogszabályok alapján a polgármestert megilletõ juttatások 
elszámolásáról, kifizetésérõl a jogszabály elõírásának megfelelõen a munkáltatónak, tehát a Képviselõ-
testületnek kell gondoskodnia. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 166/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozata 
Gromon István polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszûnésekor õt megilletõ juttatások 
megállapításáról, kifizetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hatályos jogszabályok alapján 
a Gromon István polgármestert megilletõ juttatások – illetmény, ki nem adott 52 nap szabadság,  – 
elszámolásáról, kifizetésérõl a jogszabályi elõírásának megfelelõen a jegyzõ a törvényes határidõn belül 
gondoskodjon.
 
Határidõ: választások elõtti utolsó munkában töltött nap                Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el. 
 



 
A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 
A zárt ülés napirendi pontja:

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozása 
(Et.: 181/2010.)

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 167/2010. (IX. 23.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított 
jogkörében eljárva Draxler Évának a helyi kultúra és közmûvelõdés terén kifejtett kiemelkedõ munkájának 
elismeréseként posztumusz Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.
 
Határidõ: 2010. október 23.                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 9 igen és 4 nem szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 168/2010. (IX. 23.)  Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított 
jogkörében eljárva a Német Nemzetiségi Vegyeskórus részére két évtizedes magas színvonalú énekkari 
tevékenységükért, valamint a német nemzetiségi hagyományok ápolása terén kifejtett kiemelkedõ munkájuk 
elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.
 
Határidõ: 2010. október 23.                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 12 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 

Nyílt ülés folytatása 1853

 
 

14. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló 

(Et.: 186/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a beszámoló tartalmát. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 15
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. napirendi pont
Jelentés a lejárt idejû határozatokról 

(Et.: 173/2010.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Falics Jánosné: Tájékoztatást szeretne kérni az alábbi témát illetõen. Felkereste egy ismerõse, aki olyan régi 
házat vett Pilisvörösváron, mely a helyi hagyományoknak megfelelõ ház, és védetté van nyilvánítva. Ebbõl 
adódóan nem bonthatja le, azonban köteles karbantartani. Kérdése, hogy ilyen esetben jár-e részére 
támogatás és hová fordulhat ez ügyben. 
 
Horváth József: Korábban volt egy felmérés a városban, mely az épületeket érintette a 
mûemlékvédelemmel kapcsolatosan, de az akkori Képviselõ-testület az ügyet mégsem folytatta. Véleménye 
szerint a helyi rendelet akkor volna hatályos, ha a Minisztérium és a Mûemlékvédelemmel kapcsolatos szerv 
elfogadta volna hivatalosan a helyi rendeletet. Úgy gondolja, mivel ez nem történt meg, lehetõség van a 
bontásra. Ha a helyi rendelet szabályozná a mûemlékvédelemmel kapcsolatos elõírásokat, akkor az 
Önkormányzatnak hozzá kellett volna járulnia a karbantartáshoz. Pontosan ilyen okokból nem született meg 
mégsem a helyi rendelet. Viszont a Képviselõ-testület javaslatot tehet arra vonatkozóan, hogy a tulajdonosok 
õrizzék meg az épület jellegét. 
 
Bruckner Katalin: Tudomása szerint a Dózsa György utcában lévõ 4-5 házra vonatkozik a 
mûemlékvédelem. Úgy gondolja, hogy a következõ Képviselõ-testületnek figyelmet kellene fordítani ezekre 
az épületekre, mivel ezek a házak valóban annyira szépek együtt, hogy érdemes áldozni a karbantartásukra a 
mûemlék jellegének megõrzéséért. 
 
Gromon István polgármester: Egyetértett a korábbi fõépítésszel, aki kibõvítette az épületek listáját, amit a 
jelenlegi fõépítész, Kálmán Kinga már megkapott. Tervek szerint a következõ Képviselõ-testület tárgyalni 
fogja a témát. Javasolja a jövõben a rendeletbe foglalni, hogy amelyik tulajdonos hajlandó az épületet az 
eredeti formájában fenntartani, azt az Önkormányzat támogatásban részesítse. Szavazásra tette fel a lejárt 
határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 16
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztatót a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 
igen egyhangú szavazatával elfogadta.   
 

 
16. napirendi pont

Felvilágosítás-kérés
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy azoknak a képviselõknek a részére, akik nem indulnak újra, 
vagy újraindulnak, de nem választják meg õket, a választások után a vagyonnyilatkozatukat vissza kell adni. 
A vagyonnyilatkozatokat csak és kizárólag az Ügyrendi és Jogi Bizottság jelenlétében lehet átvenni. Akik 
nem veszik át a vagyonnyilatkozatukat, azoknak a vagyonnyilatkozatait megsemmisítik. A 
vagyonnyilatkozatok átadásra a választás utáni héten kerül sor, mindenkit kiértesítenek. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a Képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal négy éves 
munkáját, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását, és bezárta az ülést 1908-kor.



 
 
 

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


