
Ikt. szám: 01-792/2/2013.
 

 
Jegyzõkönyv

 
 
 

  Készült: 2013. január 24. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János  
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János
 
Távollétét jelezte: dr. Kutas Gyula
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 10 
fõvel határozatképes.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy a reggeli órákban Kõrössy János Képviselõ úr e-mail-ben 
megkereste, miszerint nem kapta meg a vagyonnyilatkozat nyomtatványt, és ez az ülésen való 
megjelenésének az akadálya.
Felhívta a figyelmet arra, hogy minden Képviselõ részére 2013. január 10-én digitális formában megküldte a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyomtatványt és a tájékoztatót. A címzettek között volt Képviselõ úr is. 
Ahogy korábban többször elmondta, a Vagyonnyilatkozat leadásának határideje január 31. A 
vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi,- Oktatási,- és Kulturális Bizottság elnöke fogja átvenni, és az átvétel 
idõpontjáról tájékoztatják majd a Képviselõket (Tervezett idõpont 2013. 01. 30 napja 17 óra.). Mindentõl 
függetlenül a vagyonnyilatkozat ügye nem jelenthet akadályt senkinek, az ülésen való részvételhez, mivel a 
vagyonnyilatkozat határideje még nem járt le.
 
Gromon István polgármester: Nem gondolja, hogy a Hivatal bármilyen hibát is elkövetett volna el ezzel 
kapcsolatosan. A Képviselõ úr is ugyanúgy, mint bármelyik Képviselõ, aki jelen van az ülésen, 
gyakorolhatná a képviselõi jogait. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendet a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                            Elõadó:
 

1.)
               
 

A Pilisvörösvár Fõ u. 188. szám alatti Szakorvosi 
Rendelõintézetben feladatot ellátó háziorvosok, 
gyermekorvosok és szakorvosok telephely-bejegyzési 
kérelme (Et.: 10/2013.)

Gromon István 
polgármester

 
 
 

1. napirendi pont



A Pilisvörösvár Fõ u. 188. szám alatti Szakorvosi Rendelõintézetben feladatot ellátó háziorvosok, 
gyermekorvosok és szakorvosok telephely-bejegyzési kérelme

(Et.: 10/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Rendelõintézetben feladatot 
ellátó háziorvosok, gyerekorvosok és szakorvosok telephely-bejegyzési kérelemmel fordultak az 
Önkormányzathoz. A telephelyek bejegyzésének engedélyezése az Képviselõ-testület hatásköre és joga a 
vagyonrendelet alapján. Az érintettek 2013. február 1-jéig kötelesek a telephely jogszerû használatáról szóló 
nyilatkozatot a cégbíróságnak benyújtani. A határozati javaslat tartalmazza, hogy ha bármelyik kérelmezõ 
jogviszonya megszûnik a Rendelõintézettel, akkor a megszûnést követõ 30 napon belül a 
Cégnyilvántartásból töröltetni kell a telephely bejegyzésüket.
 
Preszl Gábor: Elmondta, hogy a telephely-bejegyzésekkel kapcsolatos teendõkrõl 2012. március hónapjától 
kezdõdõen tudnak az érintettek. Mindenképpen felhívná a kérelmezõk figyelmét arra, hogy ilyen esemény a 
jövõben ne történjen meg, hogy tíz hónap után az utolsó pillanatban kelljen összehívni - egy napirend 
végett - rendkívüli ülést, amit mindenkinek a munkaidejébõl vesznek el, csak azért mert a kérelmezõk nem 
adták be idõben a kérelmüket.    
 
Gromon István polgármester: Egyetért az észrevétellel. A nyilatkozat átadása során a figyelmeztetést meg 
fogják tenni.
 
Kiss István György: Korábban is elhangzott, hogy több háziorvosnak rezsiköltség tartozása van. Ezzel 
kapcsolatos kérdése, hogy további utalást nem lehet-e tenni a nyilatkozatban a rezsiköltségre vonatkozóan, 
vagy ezt egy más alkalommal kell rendezni? 
 
Gromon István polgármester: A probléma az, hogy néhány, kb. húsz évvel ezelõtt kötött szerzõdés szerint 
egyes háziorvosoknak nem kell rezsiköltséget fizetniük. Az Önkormányzat jogilag nem kötelezheti õket arra, 
hogy a rezsiköltség fizetésnek eleget tegyenek. A szerzõdés egyoldalú felbontása nagyon bonyolult ügy, a 
szerzõdés közös megegyezéssel való módosítására pedig nem nyitottak az érintettek. Számos esetben 
tárgyalt már azokkal a háziorvosokkal, akiket a téma érint, az õ álláspontjuk az, hogy ez egy szerzett joguk, 
amelyrõl nem szeretnének lemondani. Egyetlen egy háziorvos szerzõdése tartalmazza a nem fizetõk közül a 
rezsiköltség fizetési kötelezettséget, számára természetesen felszólítást küld a Hivatal.    
 
Fresz Péter: Két háziorvos nevét nem találja a felsorolásban, õk nem igényelték ezt a telephelybejegyzést 
(dr. Für és dr. Fekete)?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A két érintett fél jogi képviselõjével egyeztetett, és a tavalyi évben már 
rendezõdött az ügyük. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézetben rendelõ háziorvosok, gyermekorvosok és 
szakorvosok által benyújtott telephely-bejegyzési kérelmekrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a  cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 129. § (2) értelmében a pilisvörösvári 
Szakorvosi Rendelõintézetben rendelõ vállalkozó orvosok részére – SZÉDA Sebészeti Szolgáltató Bt., Med-
Research Bt, Muramer Tervezõ, Ingatlanhasznosító és Egészségügyi Szolgáltató Bt. Dr. Jeney és Társa 
Egészségügyi Bt., UHM Egészségügyi Szolgáltató Bt., Dottoressa Kft. Vita- Vis- Salus Kft., 
BUDAPHARMA Információs és Kereskedelmi Kft., Információs Fejlesztési Centrum Szolgáltató, Oktató és 
Humángyógyászati Bt., MOBI 2002. Egészségügyi Mûszaki és Informatikai Bt., Bánkúti Egészségügyi 



Szolgáltató Bt., Frontspine Szolgáltató Kft.,  Remete-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.,  Sedito Bt., 2 nem 
Tanácsadó és Szolgáltató Bt.,  KABBALAH PATIKA BT.,   UROCONS Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 
Solymár Medical Center Kft.,  TELEDERMA Egészségügyi Szolgáltató Kft., Corden International 
(Magyarország) Kft., KONZULENS Orvosi Szolgáltató Kft. Breier Egészségügyi Szolgáltató Bt., Napsugár 
Házigyermekorvosi Rendelõ Bt., Ad Sanitatem Bt. – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ 
Szakorvosi Rendelõintézet (2085 Pilisvörösvár, Fõ út 188.) telephelyként való bejegyzéséhez hozzájárul, 
határozott idõre, az orvosok Önkormányzattal vagy Rendelõintézettel fennálló szerzõdésének idejére.
 
A Képviselõ-testület hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy a kérelmezõk írásban nyilatkoznak 
arról, hogy az Önkormányzattal vagy Rendelõintézettel fennálló jogviszonyuk megszüntetését követõ 30 
napon belül a Cégnyilvántartásból töröltetik a Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézetben lévõ 
telephelybejegyzésüket, az ennek elmulasztásából eredõ kárért felelnek, és azt kötelesek megtéríteni.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulását a Kérelmezõk fenti kérelme alapján adja 
meg.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Az ülés bezárása elõtt tájékoztatásként elmondta, hogy elkészült a költségvetés-tervezet elsõ vázlata, mely 
szerint a forrás-elvonás kb. 210 millió forint: Az állam teljes mértékben elvonja a személyi jövedelemadót, 
amely eddig kb. 270 millió forintot tett ki. Elvonásra kerül a gépjármûadó 60 %-a, ami kb. 75 millió forint, 
az iparûzési adó 1/3-át amely további 120 millió forintot jelent a város tekintetében. Az állam közel 500 
millió forint bevételt vont el az Önkormányzattól.
Kiadási oldalon: A pedagógusok illetményét és azok járulékait nem az Önkormányzat fogja finanszírozni 
(230 millió forint megtakarítás). Önkormányzat vonatkozásában az adósságkonszolidáció várható mértéke 
50%, mely a második félévtõl lép hatályba, és összegszerûen kb. 50 millió forint megtakarítást jelent ebben 
az évben az Önkormányzatnak. Elmondta, hogy a szennyvízpályázattal kapcsolatos hitelt az Önkormányzat 
még nem vette fel, ezért az nem szerepel az adósságkonszolidációban. Február 4-én kerül sor a 
konszolidációval kapcsolatos egyeztetésre a Nemzetgazdasági Minisztériummal és az Államkincstárral 
közösen. A beadványban további kiegészítéseket fogalmaznak még meg az átvállalási mérték emelése 
érdekében pl.: kiemelt építéshatóság, plusz 12 fõ melyre a költségvetésben semmilyen elõirányzat nincsen, 
stb.. A konszolidációval kapcsolatos beadványt a szakértõk szakmailag véleményezni fogják, de a végsõ 
döntést nem õk fogják meghozni.
A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéseket a mai napon kezdik meg. Várhatóan február 7-én lesz 
halasztott rendes képviselõ-testületi ülés.  
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 849-kor.        

 
 
 
 

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



                         polgármester                                                                     jegyzõ


