
  
Ikt. szám: 01-55/3/2018.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2018. január 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György,
Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán 
Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási 
referens, Páva Gábor Városgondnoksági osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati referens, Kondákor Zoltánné 
bölcsõdevezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel az napirendi pontok és a napirendek sorrendjének elfogadását. 
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta.   
 
Napirendi pontok                                                                                              Elõadó
 



1.)      A bölcsõdei ellátásokról, azok igénybevételérõl és az 
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. 
(X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde módosított Szakmai 
programjának elfogadása (Et.: 18/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)      Véleményezési jog gyakorlása az általános iskolai 
körzethatárok kijelölésével kapcsolatosan (Et.: 11/2018.) 
 

Gromon István
 polgármester

 
3.)      A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzata között fennálló 
Együttmûködési megállapodás éves felülvizsgálata (Et.: 
5/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2018. évi 
partnerkapcsolati tervének jóváhagyása (Et.: 4/2018.)

Gromon István
 polgármester

 
5.)      A Pilisvörösvár, Sirály utca 7202/3. hrsz. alatti 

önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázati 
eljárás ismételt megindítása (Et.: 19/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 



6.)      Fogarasy Attila: Vörösvári históriák. címû könyvének 
kiadása („Otthon a világban” honismereti könyvsorozat. 
9. kötet) (Et.: 7/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

 

7.)      Javaslat a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünetek 
elrendelésére a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 
(Et.: 2/2018.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

8.)      A polgármester szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyása (Et.: 1/2018.)
 

Gromon István
 polgármester

9.)      Polgármesteri beszámoló (Et.: 13/2018.) Gromon István
 polgármester

 
10.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 15/2018.)    
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

11.)
           
 

Felvilágosítás kérés                

 
1. napirendi pont

A bölcsõdei ellátásokról, azok igénybevételérõl és az intézményi térítési díjak
 megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása,

 a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde módosított Szakmai programjának elfogadása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 18/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat és rendelet-tervezet elfogadását.   
 
Selymesi Erzsébet: Szeretné megkérdezni, hogy a szakmai program bizonyos részei miért csak most 
kerültek kiegészítésre pl., hogy a dajkákat is fel kell tüntetni, mivel ezek annyira egyértelmû 
meghatározások?
 
Kondákor Zoltánné bölcsõdevezetõ: A jogszabály szerint a program korábban is tartalmazta a dajka vagy 
technikai dolgozóra vonatkozó meghatározást. Az ellenõrzést végzõ biztos a bölcsõdei dajkák illetve 
technikai dolgozók munkakörét kérte. A két munkakört el kell különíteni egymástól. Ezért a szakmai 
programot ennek ismeretében szükséges módosítani.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A bölcsõde nagyon szigorú szakmai ellenõrzésen ment át. Az ellenõrzést 
végzõ személynek a tüzetes/aprólékos munkavégzése során voltak közérzetjavító javaslatai is. Úgy gondolja, 
hogy a vizsgálat szem elõtt tartja a gyermekek, a munkavállalók illetve fenntartó érdekeit is.    
A hatósági ellenõrzés során voltak olyan észrevételek, amelyek további anyagi fedezet biztosítását igénylik 
majd, ilyen pl. terasz fölé egy mobilárnyékoló kialakítása, amely nagyságrendileg 1,2 millió forintba fog 
kerülni.   
Az intézkedési javaslatok 90%-át már teljesítették. Úgy gondolja, hogy a bölcsõde korábban is nagyon jól 
mûködött, de az észrevételek teljesítésével még jobban fog teljesíteni a bölcsõde, és ezek az intézkedések a 
korábbi jó színvonalat tovább növelik.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 



No.: 2
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete a bölcsõdei ellátásokról, 

azok igénybevételérõl és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 

Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde módosított Szakmai programjának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári 
Tipegõ Bölcsõde 2018. január 9. napján benyújtott módosított Szakmai programját a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
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.
 
 

2. napirendi pont
Véleményezési jog gyakorlása az általános iskolai körzethatárok

 kijelölésével kapcsolatosan 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 11/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.    
Elmondta, hogy az új közterületek körzeti besorolása megtörtént, ennek figyelembevételével egészültek ki a 
körzethatárok. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2018/2019. tanévre meghatározott általános 
iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 
bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala által a 2018/2019. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete a 
jelen határozat melléklete szerint módosuljon, tehát a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola felvételi körzete egészüljön ki a Görgey lépcsõ közterülettel, a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzete egészüljön ki a Lévai köz, Barackos köz és Záportározó utca 
közterületekkel.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár

 Német Nemzetiségi Önkormányzata között fennálló
 Együttmûködési megállapodás éves felülvizsgálata 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 5/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Tájékoztatásképpen elmondta, 
hogy a Nemzetiségi Önkormányzat január 29-én fogja tárgyalni az Együttmûködési megállapodás tervezetet. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
   
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló Együttmûködési megállapodás 
szövegének felülvizsgálatáról és módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 11/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatával és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2/2015. (I. 26.) sz. határozatával elfogadott, majd Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 197/2015. (XII. 17.) Kt. sz. és 198/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozataival, valamint Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 123/2015. (XII. 16.) sz. és 91/2016. (XII. 14.) sz. határozataival 
jóváhagyott módosított Együttmûködési megállapodását felülvizsgálta, és a következõ módosítással 
jóváhagyja:
-           A bevezetõ rész utolsó francia bekezdése kiegészül a „a belsõ ellenõrzés rendjét” szöveggel.
-           Az I. pont 1. francia bekezdésének utolsó elõtti mondata a következõk szerint módosul: „Az 
Önkormányzat továbbá lehetõvé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az általa fenntartott 
önkormányzati intézményekben a Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek ingyenes megszervezését.
-           Utolsó elõtti bekezdésként feltüntetésre kerülnek az éves kötelezõ felülvizsgálatokat tanúsító 
határozatok.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megállapodást írja alá Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnökével.
 
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.
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2018. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 4/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
A 2018. évi partnerkapcsolati terv összeállításakor figyelembe vették a testvérvárosaink vezetõinek illetve 
civil szervezeteinek eddig érkezett meghívásait, valamint azokat a rendezvényeket, amelyeken az 
önkormányzat látna vendégül a testvérvárosainkból érkezõ delegációkat. A partnerkapcsolati tervet 
egyeztetik a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A partnertelepülések minél elõbb rögzíteni szeretnék a 
programok dátumát, ezért még a költségvetési rendelet elfogadása elõtt tárgyalják a napirendet.  Néhány 
idõpontegyeztetés még folyamatban van, mely az elõterjesztés mellékletében látható is.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzat 2018. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a 2018. évi partnerkapcsolati tervet, és a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosítandó fedezet 
keretein belül felhatalmazza a polgármestert a partnerkapcsolati rendezvények elõkészítésére és 
lebonyolítására.
 
Fedezet forrása: 2018. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati rendelet ill. Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési határozata. A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, 
hogy a költségvetési rendelettervezetet jelen határozat figyelembe vételével tervezze meg.
 
Határidõ: folyamatos                                                 Felelõs: polgármester, NNÖ elnök
 
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 Pilisvörösvár, Sirály utca 7202/3. hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló 

pályázati eljárás ismételt megindítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 19/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.  



Az ingatlan a Sirály utca zártkerti részén található, stratégiailag nem jelentõs területen, szabályozási vonal 
nem érinti. A telek nem beépíthetõ. Az önkormányzat az ingatlant évek óta nem tudja hasznosítani, jelenleg 
csak költségük származik a fenntartásból, mint pl. a kaszálás.
Az étékbecslõ korábban elkészítette az ingatlan értékbecslését, melyet 7.700.000 forintban határozott meg. A 
Képviselõ-testület ennek alapján határozta meg a limitárat az értékesítésre, ami két alkalommal sikertelen 
volt.
Az önkormányzat maga is irreálisan magasnak találta az értékbecslõ által meghatározott forgalmi értéket, 
ezért megrendelte annak felülvizsgálatát.
Az értékbecslõ az újabb értékbecslésben 6.500.000 forintban állapította meg az ingatlan forgalmi értékét. 
Úgy látja, hogy az elmúlt idõben az ingatlanárak emelkedõ tendenciát mutatnak.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy akkor mitõl csökkent az ingatlan értéke?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az értékbecslõ az elsõ értékbecslés során nem vette figyelembe, hogy az 
ingatlan nem építési telek, nem beépíthetõ. Erre felhívták az értékbecslõ figyelmét így az ingatlan értékét 
csökkentette. Egyébként a hatályos vagyonrendelet szerint az ingatlan értékét lehetõség van csökkenteni, a 
következõk alapján.      
„..Amennyiben az ingatlanértékesítésre irányuló eljárás 1. fordulója eredménytelenül zárult, úgy a Képviselõ-
testület ezen eljárás keretében, a 2. fordulóban kiírásra kerülõ pályázati kiírásnál az eredeti limitárat 
maximum 15 %-kal csökkentheti. Amennyiben az ingatlan értékesítésére irányuló eljárás 2. fordulója is 
eredménytelenül zárult, úgy a Képviselõ-testület a 2. fordulóban elfogadott limitárat újból maximum 15 %-
kal csökkentheti..”
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az elkészült értékbecslés után felhívták az értékbecslõ figyelmét 
arra, hogy a Helyi Építési Szabályzatban a kertes mezõgazdasági terület övezeteiben 1500 m2-nél kisebb 
telken épület nem helyezhetõ el. Ez alapján a telek nem beépíthetõ.
Az értékbecslõ ennek ismeretében a korábbi értékelését módosította. Sajnos akkor már az elsõ körben a 
pályázat ki volt írva.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a Sirály 
utca 7202/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 7202/3 helyrajzi 
számon lévõ, természetben a Sirály utcában található önkormányzati ingatlant (1360 m2 alapterületû kert) 
nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ hirdetményminta szerint 6.500.000 
forint alsó limitáron:
 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, illetve meg kell jelentetni (kezdõnapja 
Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja):

-          az érintett ingatlanon,
-          Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,
-          a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján,
-          a Vörösvári Újságban,
-          a Pilis TV-ben,
-          a pilisvörösvári ingatlanközvetítõknél,
-          az Interneten, több helyen.

 



A Képviselõ-testület meghirdeti továbbá az értékesítést a Home Bank Ingatlanforgalmazó Kft-nél (2085 
Pilisvörösvár, Fõ u. 12.) és a Hexi Ingatlan és Hitelirodánál (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 15.) 2,5 % + 
ÁFA megbízási díj ellenében, mely összeg a mindenkori eladási ár után fizetendõ, amennyiben az értékesítés 
az ingatlanforgalmazó cég által hozott vevõ részére történik.
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
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.
 
 

6. napirendi pont
Fogarasy Attila: Vörösvári históriák. címû könyvének kiadása

 („Otthon a világban” honismereti könyvsorozat. 9. kötet) 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 7/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
A tervezett kötet a Pilisvörösvári Honismereti Klub eddigi helytörténeti elõadásait tenné közzé népszerû, 
szórakoztató formában, sok képpel, illusztrációval. A könyv 4 fejezetbõl állna (A régmúlt, A Karátsonyiak, 
Zivataros évszázad, Képnézegetõ, színes Fotóalbum).
A könyvet 200 pld-ban javasolják kiadatni.  
 
Kiss István György: Kérdése, hogy az elõfinanszírozás mit jelent?
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület a nyomdai költségekre fedezetet biztosít. Fogarasy 
Attila a könyv szerzõje, a könyv elkészítését díjmentesen társadalmi munkában készíti el. A szerzõ kizárólag 
néhány tiszteletpéldányt kap a megjelent könyvbõl. Az eladott könyvek bevétele az önkormányzathoz folyik 
be. A nyomdai költségek kiadásaira bruttó 350 forint keretösszeget biztosítanak, mely a könyvek értékesítése 
után fog megtérülni. Az elõfinanszírozásra vonatkozó meghatározás ezt jelenti.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata 
Fogarasy Attila: Vörösvári históriák címû könyvének kiadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 200 példányban kiadja Fogarasy 
Attila: Vörösvári históriák címû könyvét, és bruttó 350.000 forint keretösszeg biztosításával vállalja a 
nyomdai költségek elõfinanszírozását és a könyv terjesztését. A könyv a Pilisvörösvári Honismereti Klub 
eddigi helytörténeti elõadásait teszi közzé népszerû, szórakoztató formában sok képpel, illusztrációval. A 
könyv négy fejezetbõl áll: A régmúlt - A Karátsonyiak - Zivataros évszázad – Fotóalbum.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadással kapcsolatos feladatok (nyomda, tördelés stb.) 
megversenyeztetésére, az összességében legjobb ajánlatot adóval való szerzõdéskötésre, a kiadói feladatok 
ellátására.
 
Fedezet forrása: 2018. évi költségvetési rendelet.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendelettervezetet jelen határozat figyelembe 
vételével tervezze meg.



 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Javaslat a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére 

a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 2/2018.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 2018. 
évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésérõl a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 
2018. június 25-tõl 2018. június 29-ig (5 munkanap), 2018. augusztus 13., búcsúhétfõ (1 munkanap), 2018. 
december 20-tól 2018. december 28-ig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.  
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rendnek az igazgatási szünetek idejére 
való megszervezésérõl, az ügyfelek megfelelõ tájékoztatásáról, valamint a köztisztviselõi szabadságoknak a 
fentiek szerinti kiadásáról. 
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 1/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
A 2016. évrõl áthozott szabadságokat kivétele a tavalyi évben. A 2017. évre megállapított 39 napból 13 
napot vett igénybe. Ennek megfelelõen a 2017. évrõl a 2018-as évre az áthozat 26 nap. Így összesen a 2018-
as évben kivehetõ szabadság 65 nap. Az elõterjesztés mellékletében látható táblázatban megjelölte a 2018-as 
évre jogszabály szerint megállapított 39 nap szabadságot.    
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy a tavalyelõtti (2016) szabadság-áthozatal hány nap volt? Úgy gondolja, hogy 
a táblázatban a tavalyi évrõl áthozott szabadságot is jelölni kell, nemcsak a 2018-as évre megállapított 



szabadságokat.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A polgármester 2016-os évre megállapított 39 napjából 19 napot vett 
igénybe. Ennek megfelelõen a 2017-es évre az áthozat 20 nap.
 
Selymesi Erzsébet: Jogszabály szerint a szabadságos ütemtervet pontosan le kell adni február 28-ig. Így a 
táblázatot ennek ismeretében szükséges kitölteni.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy minden napot szükséges megjelölni?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztésben olvasható a fõállású polgármesterre vonatkozó 
jogszabályi hivatkozás (Kttv. alapján), „.. A polgármester a szabadságot az ütemezéstõl eltérõen csak elõre 
nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelõzõen legkésõbb tizenöt nappal megtett elõzetes 
bejelentést követõen veheti igénybe..”
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2018. (I. 25.) Kt. sz. határozata a 
polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján Gromon István polgármester 2018. évi 
szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt ütemterv alapján – elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: jegyzõ
 
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
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 13/2018.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2018. (I. 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) 8 igen és 3 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 



 
 

10. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 15/2018. )
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2018. (I. 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) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

11. napirendi pont
Felvilágosítás-kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Selymesi Erzsébet: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a belváros több pontján láttak rókát, a tavalyi 
évben illetve az év végén.      
 
Gromon István polgármester: A „Vörösvári Hírek.hu” honlapon ezzel kapcsolatosan már közzétettek egy 
tájékoztató hírt, illetve az újság következõ számában is megjelenik ezzel kapcsolatosan egy cikk. A mezõõr 
szerint a lakosság nincsen veszélyben. A Pilisi Parkerdõ területén már évtizedek óta nem találtak veszett 
egyedeket. Országosan problémát jelent a rókák túlszaporodása. Amennyiben bejelentés érkezik a 
Hivatal felé, a mezõõr megteszi a szükséges intézkedéseket és csapdát helyeznek el az adott területen. 
Egyébként a városba bemerészkedett rókák befogása érdekében a település több pontján helyeztek el 
csapdákat. A rókák általában nem jelentenek veszélyt, de jelenlétük vagy rendszeres károkozásuk zavarhatja 
a település lakóit.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szakemberek álláspontja szerint, mivel igen sok a nádas és az erdõterület a 
környéken, a rókák jelenléte teljesen természetes jelenségnek számít. Természetes, hogy néha egy-egy vadon 
élõ állat táplálékot remélve közelebb merészkedik a lakott területekhez. A városhoz közel felnevelkedõ 
állatok bátrabban viselkedhetnek, mint erdõben élõ társaik. A rókák vakcinázását évente két alkalommal 
szervezi meg az állategészségügyi hatóság. Ha valaki rókát lát, nem szabad közel menni hozzá, veszélyt 
többnyire nem jelentenek az állampolgárokra. A mezõõrnek a befogott rókát ártalmatlanítania kell. Az 
északi lakókörzetben fogtak már be rókákat. Az elmúlt évtizedek során nem volt a környéken veszett róka. 
Elõfordult, hogy a vaddisznók is hasonlóan bejárnak a város szélén található utcákba, élelem után kutatva.
 
Kiss István György: A Puskin u. 8. sz. épülethez tartozó parkolót rendkívül rossz állapotúnak tartja. Ezzel 
kapcsolatos kérdése, hogy az önkormányzat tervezi-e annak burkolattal való ellátását?  A Szabadság-ligeti 
vasúti megállónál sûrûbben kellene a hulladéktárolókat üríteni vagy további hulladéktárolót kellene 
kihelyezni a területen.   



 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy további hulladéktárolót fognak kihelyezni a Szabadság-
ligeti vasúti megállónál. A Puskin u. 8. sz. alatti udvarban lévõ parkoló burkolásáról és az összekötõ járda 
kialakításáról november végén döntött a Képviselõ-testület. Ezzel kapcsolatosan már az ajánlatok 
kiértékelése is folyamatban van. Amennyiben az idõjárás megengedi, a munkálatok rögtön a tél végén 
megkezdõdhetnek.     
 
Selymesi Erzsébet: Visszatért a rókával kapcsolatos témához. Úgy gondolja, hogy az állatok nagyon közel 
merészkednek a családiházakhoz, a belvároshoz. Nem gondolná, hogy egy 100 éve ugyanazon a helyen lévõ 
ingatlan foglalta volna el az állatok élõhelyét.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A témával folyamatosan foglalkoznak. Ha bejelentés érkezik, intézkednek, a 
csapdákat kihelyezik a bejelentett területen, majd a mezõõr engedéllyel megsemmisíti/kilövi az állatot.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Jelezte, hogy a következõ rendes 
képviselõ-testületi ülésre 2018. február 8-án kerül sor. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az 
ülést 1856-kor.             
 
 
          

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


