
Ikt. szám: 01-55/3/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. február 5. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es 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, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, 
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kókai Mártonné 
gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Kálmán Kinga fõépítész, dr. Schmidt 
Géza szakértõ, Mester Györgyi – MiaManó Nonprofit Kft., Fedasz Nonprofit Kft., Bilau Csaba – PUFC 
elnök, Dalos János – PUFC elnökségi tag, Sólyom Ágnes - Vörösvári Újság 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Sürgõsséggel kéri napirendre venni a következõ elõterjesztést: Pályázati önerõ 
biztosítása a Zrínyi utcai óvoda épületének korszerûsítéséhez (Et.: 31/2014.), melyet a 16. napirendben 
javasol megtárgyalni.  

Ismertette a kiosztós anyagokat:
-         a 21/2014. a költségvetési rendelet bevezetõ rendelkezése módosult,
-         a 21/2014. a költségvetéshez készült egy „cserelap” 2. melléklet 2 old.,  
-         a 21/2014. költségvetés kiegészül a 31. melléklettel „szociális és gyermekjóléti pénzbeli és 

természetbeni elõirányzattal,  
-         a 22-2/2014. közbeszerzési terv kiegészült két további közbeszerzéssel (Erzsébet utalvány, Szép 

kártya),
-         a 9/2014. sz. elõterjesztéshez kiosztásra került a rendelet bevezetõ rendelkezésének módosítása,
-         a 13-2014. sz. elõterjesztéshez készült bontási jegyzõkönyv, mely a bölcsõde kiviteli terveinek 

készítésére beérkezett ajánlatok összesítését tartalmazza.
 
Javasolja levételre a szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése és felújítása kivitelezõjének kiválasztására indított 
nyílt közbeszerzési eljárást eredménye c. elõterjesztést, mivel a KFF a szabályossági tanúsítvány kiadása 
ügyében újabb hiánypótlást kért. Elõreláthatólag a napirend elhalasztása miatt a döntést egy rendkívüli ülés 
keretében szükséges meghozni a határidõkre való tekintettel.      
Dr. Schmidt Géza szakértõ úr jelezte késését, ezért javasolja, hogy a költségvetést akkor kezdjék tárgyalni, 
amikor megérkezik a szakértõ úr.   
Javasolja, hogy a Kálmán Kinga fõépítészhez tartozó településképi véleményezési eljárásról és településképi 
bejelentési eljárásról szóló témát tárgyalják meg az 1. napirendi pontban. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
több napirendhez vannak meghívott vendégek, akik késõbbi idõpontban fognak megérkezni, így az 
elõterjesztéseket az érkezésük sorrendjében javasolja megtárgyalni, és akkor fog javaslatot tenni a 
napirendek cseréjére.       
Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételének 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 településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet 
módosítása és a településképi bejelentési eljárásról és a 
településképi kötelezésrõl szóló rendelet módosítása (Et.: 
8/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)      Nyilatkozat az Áht. 29./A § alapján a 2014. költségvetési évet 
követõ három év várható bevételeirõl és kiadásairól (Et.: 
24/2014.)   
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
rendelete (Et.: 21/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

4.)      A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 10/2014.)

Gromon István
 polgármester

 
5.)      Szerzõdéskötés családi napközi szolgáltatás ellátására (Et.: 

14/2014.)
Gromon István
 polgármester

 
6.)      A Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési szabályzatának 

módosítása, a felelõs szerkesztõi és tördelõszerkesztõi megbízási 
díj emelése (Et.: 17/2014.)
 

Gromon István
polgármester

 

7.)      Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a PUFC részére a Pilisvörösvári 
Sporttelep felújítására, TAO elõminõsítéses pályázathoz (Et.: 
23/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)      2014. évi közbeszerzési terv (Et.: 22/2014., 22-2/2014.) Gromon István
 polgármester

 
9.)      Az Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének és a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának 
módosítása (Et.: 3/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

10.)
           
 

A Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési 
Társulás (Pilisi KÖTET) társulási megállapodásának 
felülvizsgálata, módosítása (Et.: 5/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

11.)
           
 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról új önkormányzati 
rendelet elfogadása (Et.: 12/2014.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

12.)
           
 

A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása (II.) (Et.: 2/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
13.)

           
 

Pilisvörösvár, Szent László u. 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanok értékesítésérõl szóló pályázati felhívás 
megjelentetésérõl (Et.: 15/2014.)

Gromon István
 polgármester

 



14.)
           
 

A bölcsõde kiviteli terveit készítõ tervezõ kiválasztása (Et.: 
13/2014.)
 
 

Gromon István
 polgármester

15.)
           
 

A szakorvosi rendelõ lifttel történõ ellátása kivitelezõjének 
kiválasztására közbeszerzés megindítása (Et.: 16/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
16.)

           
 

Pályázati önerõ biztosítása a Zrínyi utcai óvoda épületének 
korszerûsítéséhez (Et.: 31/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
17.)

           
 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása (Et.: 
25/2014.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
18.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 19/2014.)  Gromon István
 polgármester

 
19.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(Et.: 11/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
20.)

           
 

Felvilágosítás kérés     

 
1. napirendi pont

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

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 8/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, de minõsített többség hiányában nem támogatta a 
rendelet-tervezetek elfogadását. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen a következõ módosító javaslat hangzott 
el:
„a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésrõl” szóló rendelet 4.§ (4) bekezdésébõl a 
„legalább” szót töröljék.
 
Kálmán Kinga fõépítész: A két rendeletet korábban már elfogadta a Képviselõ-testület, viszont az 
alkalmazásuk során felmerültek igények, és a magasabb szintû jogszabályváltozások miatt is szükségessé 
vált a rendeletek módosítása. Úgy gondolja, hogy a rendelet jól mûködött a használat során. A településképi 
véleményezési eljárásról szóló rendelet módosításra az építéshatóság részérõl is érkezett javaslat: 
„amennyiben az ingatlan terepviszonyai meghaladják a 10%-os lejtés mértékét, valamint azt, amikor a 
tervezett beépítés az övezetben megengedett beépítés teljes mértékben kihasználja a legnagyobb 
beépítettséget és épületmagasságot”. Jelenleg kizárólag a város központi területein szükséges ez az 
eljárásmód, amennyiben elfogadja a Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet, úgy ez az eljárásrend kiterjed a 
város más területeire is.    
A településképi bejelentésképi eljárásokra vonatkozó rendelet alkalmazása során felmerült annak a 
célszerûsége, hogy a bejelentés-köteles építési tevékenységek körébe kerüljön a szobor, emlékmû, emlékjel 
építése is.
A rendeletbõl törölni kell az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó pontot, mivel változott a 
kormányrendelet erre vonatkozó pontja (átkerült a Hírközlési hatósághoz).   
A bizottsági ülésen elhangzott módosító javaslat, hogy a településképi bejelentési eljárás 4.§ (4) 
bekezdésébõl a „legalább” szót töröljék.  
A bejelentés-köteles tevékenységek esetén megfogalmazásra került, hogy milyen dokumentációt kell a 



kérelmezõknek beadniuk. Nem szerencsés, ha túl sok építészeti-mûszaki dokumentációt kell benyújtani az 
építtetõnek, és nem biztos, hogy minden tevékenységhez olyan bonyolult dokumentáció benyújtása 
szükséges. Ezért javasolta a Bizottság, hogy a „legalább” szót húzzák ki a szövegkörnyezetbõl. Így kizárólag 
azokat a dokumentumokat kell beadni amelyek, a bejelentés tárgyának megfelelõek.     
 
Müller Márton: Kérdése, ki döntheti el azt, hogy milyen dokumentumot kell beadni az építtetõnek? 
További kérdése, hogy a Bizottság milyen kifogással élt, miért nem támogatta a rendelet-tervezet 
elfogadását?
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a Bizottság tagjai az ülésen nagyon 
kevesen voltak jelen (4 fõ) és 1 személy nem támogatta a rendelet-tervezetet, viszont minõsített többségre 
lett volna szükség, hogy elfogadják a rendeletet.   
 
Kálmán Kinga fõépítész: A kérelem tárgyának megfelelõen a megértéshez szükséges dokumentációt fontos 
benyújtani.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a településképi véleményezés szempontjainál a (2), (3) bekezdés nem 
tartozik-e a tervezõ feladatkörébe, hogy mit kell figyelembe vennie a tervezés során? Kell-e egyáltalán ezt 
vizsgálnia?  
 
Kálmán Kinga fõépítész: Véleménye szerint általános szakmai követelmény a településképhez való 
igazodás, viszont sok tervezõ nem veszi figyelembe ezeket a szempontokat. Ezért is készült el a rendelet, 
hogy vizsgálni tudják az építési kérelmeket.   
 
Kiss István György: Kérdése, hogy maga az eljárás mivel fejezõdik be?
 
Kálmán Kinga fõépítész: A településképi véleményezésben a polgármester az építéshatóság számára készít 
el egy véleményt, melyben vagy javasolja, vagy feltételekhez kötve javasolja, vagy pedig nem javasolja az 
engedélyezést. A rendelet tartalmazza az eljárás lefolytatásának menetét is.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Magasabb szintû jogszabály elõírja az eljárásrendet.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ településképi 
véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról szóló
22/2013. (VI. 28.) 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 településképi bejelentési 
eljárásról szóló rendelet-tervezet elfogadását a 4.§ (4) bekezdésébõl a „legalább” szót töröljék.
No.: 3

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésrõl szóló
23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 



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

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Javasolja, hogy a következõ 
napirendben a 24/2014. sz. elõterjesztést tárgyalják meg, majd utána 21/2014. sz. elõterjesztést. Szavazásra 
tette fel a napirendi pontok cseréjének elfogadását.
 
No.: 4
A Képviselõ-testület a napirendek cseréjének elfogadását (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
 
 

2. napirendi pont
Nyilatkozat az Áht. 29./A § alapján a 2014. költségvetési évet követõ három év várható bevételeirõl és 

kiadásairól
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 24/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Az 
Önkormányzat fizetési kötelezettsége látható a táblázatba foglalva a következõ három évre vonatkozóan. Az 
összegek a korábbi évekhez képest igen alacsonyak, melyek az adósságkonszolidációnak köszönhetõek. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata az Áht. 
29./A § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi 
költségvetési évet követõ három évre várható összegének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 
törvény 29./A § és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési 
évet követõ három évre várható összegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
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. 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 21/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az elõterjesztést és támogatta a rendelet-
tervezet elfogadását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az 
elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet a következõ kiegészítéssekkel: 
 

-         változik a rendelet bevezetõ rendelkezése (kiosztásra került):
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi 



költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja.
-         a költségvetés mellékleteit egészítsék ki a szociális keret felosztásával (31. sz. mellékletként, 

kiosztásra került),
-         a 6. § (8) bek. szereplõ jutalomkeret maximumánál 12% helyett 15% szerepeljen a táblázatnak 

megfelelõen. 
 
Tájékoztatásként elmondta a jutalomkeretre vonatkozóan, hogy a táblázatban már a 15% szerepel, a rendelet 
szöveges részében azonban tévedésbõl még a korábbi százalék jelentkezik. Amennyiben a személyi 
juttatások elõirányzatából származó megtakarításból, bérmaradványból lenne fedezet a jutalmak kifizetésére 
úgy a maximum 15%-ának megfelelõ összeg használható fel.
Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság költségvetésre vonatkozó javaslatát, miszerint: a 
költségvetés mellékleteit egészítsék ki a szociális keretfelosztással, mely a 31. sz. mellékletként került 
kiosztásra.
 
A költségvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az elmúlt 6-7 év során kb. 1 milliárd forintos állami elvonás 
történt az Önkormányzattól az állami támogatások (normatívák) tekintetében. Az idei évben viszont a 
költségvetés állami támogatása pozitívan alakult – teljes mértékben megváltozott – a kormány 
adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedéseinek köszönhetõen. Így összesen 185 millió forinttal 
csökkennek az éves kiadásaik ahhoz képest, amennyit akkor kellene fizetni, ha nem lett volna a két 
adósságkonszolidáció.   
Egyéb más bevételek is kedvezõen hatnak az Önkormányzat költségvetésére. Az idei évben az állami 
támogatás kb. 107 millió forinttal több, mint 2013-ban volt.  A helyiadó-bevétel tekintetében a tavalyi 
tényleges bevételek alapján az idén 17 millió forinttal magasabb összeg került betervezésre. A gazdálkodás 
kedvezõ alakulásában nagy szerepet játszik a konyha önkormányzati mûködtetése (visszaszervezése) is, 
amely jóval költséghatékonyabb a korábbi megoldásnál. Az önkormányzati ingatlanok értékesítésére 
bevételként 50 millió forint került betervezésre, amely tartalmazza a lakásértékesítéseket és az iparterületi 
kisebb telek eladásából várt bevételeket.     
Az elmúl évek során az Önkormányzat önerõbõl sajnos a város területén fejleszteni nem tudott, kizárólag 
EU-s pályázati finanszírozással és hitelbõl. Most a kommunális adó egy biztos bevételi forrása az 
Önkormányzatnak, amely – két évvel a bevezetése után – kb. 80 millió forintos éves bevételt jelent, s 
fedezetet nyújt ahhoz, hogy több év után az Önkormányzat ne hitelbõl, hanem saját forrásból tudjon 
fejlesztéseket megvalósítani.
A fejlesztések mellett jelenetõs összeget terveztek be tervek készítésére, amelyek elõsegíthetik a következõ – 
2014-2020-as EU-s ciklusban – a pályázati lehetõségeket. Ilyenek pl.: Szikla utcai és Kálvária utcai útépítés, 
a Táncsics utca útszélesítés, a Nagy-tó körüli sétány tervei, stb..   
Az önkormányzati intézményekben mindezeken túl 4 millió forint összegû karbantartási-felújítási munkát 
terveztek be.
Az Önkormányzati tartalékra betervezett összeg az idei évben 25 millió forint, ebbõl általános tartalék 16,9 
millió forint. A tervezett tartalék hozzávetõleg 1%, ami nagy elõrelépés a korábbi évek minimális 
tartalékához képest, s már megközelíti a szakmai elvárásokat.  
Az Önkormányzat az elmúlt években számos kiadáscsökkentõ és bevételnövelõ intézkedést hozott, amely 
természetesen hatással volt a Hivatal mûködésére is (béremelések elmaradása, létszámcsökkentések, 
jutalomkeret visszafogása). A Hivatalban hét éve nem volt béremelés.  Most, hogy valamelyest javult a 
helyzet, legalább a rendkívül alacsony keresetû (a minimálbér közelében vagy azon a szinten lévõ) 
köztisztviselõk bérét szeretnék megemelni, átlagosan 5%-kal. Így erre 3 millió forintot és annak járulékait 
betervezték a költségvetésbe.
Összefoglalva: úgy gondolja, hogy az Önkormányzat egy reményteljes év elõtt áll, amely nagymértékben 
köszönhetõ az állami adósság-átvállalásnak és a helyi költséghatékony feladat-ellátásnak. Nehézséget jelent, 
hogy a fejlesztések megterveztetésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére, elég kevés idõ lesz, mivel 
október hónapban önkormányzati választásra kerül sor.          
 
dr. Schmidt Géza szakértõ: Polgármester úr utalt már az adósságkonszolidáció második lépésére, amely új 
helyzetet teremtett az Önkormányzat költségvetésében. A város esetében több mint 751 millió forint kerül 
konszolidálásra. A konszolidáció február 28-i idõponttal valósul meg. A szennyvízpályázatra vonatkozó 



hitelfelvétel jelenleg még nem aktuális, ezért az nem része az adósságkonszolidációnak. Az idei évben 
mindössze 1,4 millió forint került betervezésre hiteltörlesztés céljára, a korábbi évek 100-200 milliós 
tételeivel szemben.     
A szennyvízpályázatra betervezett hitelfelvétel a kifizetések során lesz aktuális, melynek összege azonban 
valószínûleg lényegesen csökkeni fog, mivel a beruházás központi forrásból történõ támogatásának aránya 
emelkedik, és a saját forrás részbeni fedezetére is lehetõség van állami támogatást igényelni. Úgy gondolja, 
hogy a szennyvízpályázat hitelfelvételére tervezett összeg így kevesebb lesz, mint amennyivel az 
Önkormányzat számol.
A kommunális adó tekintetében a bevezetés óta három év telt el, ez a bevételi forrás – 80 millió forint – az 
Önkormányzat életében ma már egy stabil bevételnek számít.  
A helyi iparûzési adó ún. adóerõképességébõl a központi kormányzat 116 millió forintot számított be, az 
egyébként járó állami támogatást ezzel az összeggel csökkentették.
Az idei évtõl már nincs „normatív támogatás” hanem, helyette életbe lépett a feladatfinanszírozás. Korábban 
a város az elvégzett feladatokhoz képest kevesebb támogatási összeget kapott, mint az idei év során, amikor 
is a feladatellátás után kapja az Önkormányzat a finanszírozást.    
A dologi kiadások összegének csökkenésében szerepet játszik a Szociális Intézményfenntartó Társulás 
létrehozása, mivel a korábbi években számításba vett részletes elõirányzatok helyett a Társulás részére 
támogatási összeg szerepel.
Összességében megállapítható, hogy a költségvetés tervezése megalapozott, figyelembe vették a jogszabályi 
elõírásokat az elõzõ év tapasztalatainak tényadatait.
Úgy gondolja, hogy a 2014. évi költségvetés a reális igények kielégítésére épül, körültekintõ, megalapozott 
és az anyagi lehetõségek reális figyelembe vételével készült el.  
 
Gromon István polgármester: Újra ismertette a kiosztott anyagokat és a módosításokat. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet az ismertetett módosításokkal.
 
No.: 6

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetésérõl 

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

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Javasolja, hogy a következõ 
napirendben a 10/2014. sz. elõterjesztést tárgyalják meg, utána a 14/2014. sz. elõterjesztést. Szavazásra tette 
fel a napirendi pontok cseréjének elfogadását.
 
No.: 7
A Képviselõ-testület a napirendek cseréjének elfogadását (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
 

4. napirendi pont
A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 10/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
December hónapban a Képviselõ-testület felkérte a Hivatalt, hogy tegyen javaslatot a helyi adórendelet 
módosításra, annak érdekében, hogy ne érje méltánytalan hátrány azokat a tulajdonosokat, akik valamilyen 



természetes választóvonal miatt telekösszevonással nem tudják csökkenteni adókötelezettségüket (vízfolyás, 
vasút).  
Úgy gondolja, hogy jónéhány ingatlantulajdonos részére megoldást jelenhet ez a méltányossági javaslat. A 
magánutak tekintetében azonban nem sikerült megoldást találni.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A magánutak tekintetében több terület található osztatlan közös 
tulajdonban. A magánútnak az a kezelõje, aki a tulajdonosa. Amennyiben az Önkormányzat is tulajdoni 
hányadot szerez, akkor a magántulajdonosokkal együttesen kellene a közútkezelõi tulajdonosi feladatokat 
ellátnia. Véleménye szerint ez nem önkormányzati érdek. Az ilyen ügyek megoldása tekintetében az a 
célszerû, ha magánút tulajdonosai megegyeznek a terület ingatlantulajdonosaival, mert így biztosított a 
terület megközelítése.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet.
 
No.: 8

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
4/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló
23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy tájékoztatják-e az érintett ingatlantulaj-donosokat az ingatlan 
összevonásokról?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A kedvezmény kizárólag azokat a tulajdonosokat érinti, akik önhibájukon 
kívül nem tudják a területrészeiket összevonatni. A rendelet rendelkezései január 1-jétõl lépnek hatályba, így 
a márciusi adóívben már a mentességet szerepeltetik automatikusan.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Hivatal megvizsgálja, ha bármilyen természetes választóvonal 
kettéosztja a telkeket, így egy ingatlan után a mentességet a Hivatal érvényesíteni tudja.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Szerzõdéskötés családi napközi szolgáltatás ellátására
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 14/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási és 
Kulturális Bizottság a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, 
és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szerzõdés szerint a költségvetésben a családi napközi ellátásra 
1 millió forint került betervezésre. Bírósági ítélet kötelezte az Önkormányzatot a feladatellátására.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a vállalkozás szempontjából a „Nonprofit Kft” kötelezõ elõírási forma-
e, és amennyiben kötelezõ, milyen kötelezettséget von magával?
 
Mester Györgyi – MiaManó Nonprofit Kft.: A mûködési engedélyt a Kormányhivatal adja ki a 
Gyámhivatal hozzájárulásával. A családi napközi létszáma egy csoportban 7 fõ.  Évente ellenõrzik a családi 
napközik mûködését a felsõbb szervek pl.: ÁNTSZ, Kormányhivatal, Gyámhivatal, Államkincstár, stb.. 
Kétévente pedig egy átfogó ellenõrzést kap a gazdálkodás. Az Államkincstár felé minden évben készül 



elszámolás. A Kormányhivatal és az Államkincstár felé minden délután elektronikus úton lejelentik az 
ellátott gyermekeket. Utólagos lejelentésre nincsen lehetõség, és nagyon szigorúak az elõírások. A 
„Nonprofit” megfogalmazás azt, jelenti, hogy a befolyó összeget teljes mértékben visszaforgatják a 
vállalkozásba (nincs nyereség).       
 
Kiss István György: A 7 fõ a maximum létszámot jelenti? További kérdése, hogy az illetmény besorolás 
szerint van?  
 
Mester Györgyi – MiaManó Nonprofit Kft.: Egy napon maximum 7 fõ lehet jelen egy csoportban. A 
Fedasz Bt. családi napköziben naponta egy nap összesen 21 fõt lehet foglalkoztatni, mivel három csoport 
engedélyezett.
Az illetménnyel kapcsolatosan elmondta, hogy térítési díjat kapnak, melyet az Államkincstár leellenõriz, és a 
Kormányhivatal hagy jóvá. Az intézményi térítési díjat számlázzák ki, és a szülõk az ellátott nap alapján 
fizetik meg a szolgáltatás díját.
Szerzõdésben van szabályozva, hogy melyik gyermek mikor, melyik nap veszi igénybe a családi napközi 
szolgáltatásait (pl. van, aki csak kedd-csütörtökön, a másik gyermek pedig hétfõ-szerda-pénteken veszi 
igénybe a szolgáltatást).
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 9  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata családi 
napközi szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerzõdések megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.26.609/2013/5. számú ítéletének végrehajtása érdekében a 
gyermekek védelmérõl és gyámügyi szolgáltatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §-ában meghatározott 
családi napközi szolgáltatásra a Pilisvörösváron jelenleg mûködési engedéllyel rendelkezõ MiaManó 
Nonprofit Kft-vel és a Fedasz Nonprofit Kft-vel családi napközivel feladat-ellátási szerzõdést köt, 
csoportonként 20-20.000 forint/hó, összesen 80.000 forint/hó mûködési hozzájárulással.
 
Az önkormányzati hozzájárulás mértéke a jelenleg Pilisvörösváron mûködési engedéllyel rendelkezõ négy 
csoportra vonatkozik, összege csoportonként 20.000 forint/hó.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátási 
szerzõdéseket írja alá.
 
Fedezet forrása: a 2014. évi költségvetési rendeletben családi napközi ellátásra betervezett 1.000.000 forint.
 
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. Javasolja, hogy a következõ 
napirendben a 17/2014. sz. elõterjesztést tárgyalják meg. Szavazásra tette fel a napirendi pont cseréjének 
elfogadását.
 
No.: 10
A Képviselõ-testület a napirend cseréjének elfogadását (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
 

6. napirendi pont
A Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása, a felelõs szerkesztõi és 

tördelõszerkesztõi megbízási díj emelése



(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 17/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy az ülésen elhangzott alábbi módosító javaslatot a Bizottság nem támogatta:
 

-         Felelõsszerkesztõ: bruttó 200e forint megbízási díj,
-         Tördelõszerkesztõ: bruttó 80e forint megbízási díj,
-         és maradjon továbbra is a hirdetésszervezõi díj.

 
Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta az elõterjesztést, és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Ismertette a határozatba foglalt megbízási díjak összegét. A Szervezeti és mûködés szabályzatot 
tekintve érdemi változás nem történt.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy mi a szerkesztõk véleménye a határozatba foglalt összegszerû 
javaslatról?
 
Sólyom Ágnes szerkesztõ: Úgy gondolja, hogy részletesen megfogalmazták/indokolták a díjemelésre 
vonatkozó kérelmüket. Amikor elnyerték a pályázatot, akkor még pontosan nem tudták, hogy mennyi 
munkával jár az újság szerkesztése. Az elmúl két év tapasztalatai alapján a kérelemben leírt összeget tartják 
reálisnak.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a felelõs szerkesztõ megbízásának a díja ténylegesen 
alacsony. Elfogadja azt is, hogy a szerzõdésben foglaltakhoz képest néhány területen többletfeladatot látnak 
el a szerkesztõk, amelyek hosszú ideje állandósultak. Például szinte folyamatos a max. 36 helyett a 40 
oldalas megjelenés, és egyre nagyobb számban jelennek meg egy-egy lapszámon belül a színes oldalak. Az 
oldalszám és a színes oldalszám túllépés oka alapvetõen az, hogy nagyon sok rendezvény van a városban, s 
több esetben még így is csak „csúszással” jeleníthetõek meg az ezekrõl szóló beszámolók az újságban.
A felelõs szerkesztõi és a tördelõszerkesztõi munkát végzõ cég kérelme a felelõs szerkesztõ esetében közel 
90%-os, a tördelõ szerkesztõ esetében 40%-os díjemelést jelentene. Amennyiben hozzájárul a Képviselõ-
testület a kérelemben meghatározott összegekhez, akkor éves szinten ez kb. 2 millió forint többletkiadást 
jelenete az Önkormányzatnak. Az elõterjesztés határozati javaslatában szereplõ díjemelés az 
önkormányzatnak éves szinten kb. bruttó 1,1 millió forintos költségnövekedést jelent. Tájékoztatásként 
elmondta, hogy a köztisztviselõk illetményalapja 7 éve nem emelkedett, az idei költségvetésben kerül 
betervezésre 3 millió forint (+ járulékai).
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kizárólag a bruttó 200e forint alatti köztisztviselõket érinti az 5%-os 
béremelés. 
 
Gromon István polgármester: Többek között ezért is aránytalannak találja a cég kérelmét a köztisztviselõi 
illetményekkel szemben. Számos dolgot mérlegeltek a díjak meghatározásánál.
Tény, hogy – amint a szerkesztõk jelezték – minden évben jelentõs többletbevételt hoztak az 
Önkormányzatnak azzal, hogy az újságból származó bevételek ténylegesen befolynak, a hátralékok 
megszûntek és a lapkiadás hatékonyabb/gazdaságosabban mûködik. 
 
Sólyom Ágnes szerkesztõ: Jelentõs összegnek látszik a kérelemben feltüntetett összeg, azonban az áfá-t az 
állam felé be kell fizetniük, és a nettó összegbõl gazdálkodnak. Úgy gondolja, a nyomdaköltségek is 
nagymértékû megtakarítást jelentettek az Önkormányzatnak. Pozitívumot jelent, hogy az újság kiadója a 
GESZ lett, és ezzel hatékonyabb a mûködésük. Véleménye szerint a gazdálkodás szempontjából több millió 
forint megtakarítást eredményeztek az újság hatékonyabb mûködésével. Az elmúlt évek során alacsonyabb 
illetményért dolgoztak, mint ami reális lett volna.
 
Kiss István György: A Pénzügyi Bizottság ülésén személy szerint javasolta az ismertetett alacsonyabb 



összeget, amit végül a Bizottság elutasított. Úgy gondolja, hogy a cég profi munkát végez az újság 
megjelenése során, de véleménye szerint igen kevés az a terület ma Magyarországon, ahol ilyen jelentõs 
emelést érhetnek el az emberek, mint ami a határozatban meghatározásra került. A szerkesztõk munkája az 
elmúlt idõszakban valamelyest csökkenhetett is, mivel ahhoz ma már hozzátartozik némi rutin 
(automatizmus), és a megjelenõ reklámokért sem kell felkeresni a hirdetõket.    
 
Sólyom Ágnes szerkesztõ: Köszöni az elismerõ szavakat. Úgy gondolja, hogy a jó munkaerõt meg kell 
becsülni, és látja az Önkormányzat lehetõségeit is. A kérelemben leírták, melyek azok a szempontok, 
amelyek indokolttá teszik a megbízási díjak összegének az emelését.
 
Müller Márton: Kérdése, hogy a határozatban szereplõ összeg elfogadható-e számukra?
 
Sólyom Ágnes szerkesztõ: Nincs felhatalmazásra arra vonatkozóan, hogy a kérdésre válaszoljon.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési szabályzatának módosításáról, valamint a felelõs szerkesztõi 
és tördelõszerkesztõi megbízási díj emelésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

-          a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjének havi megbízási díját 2014. február 1-jétõl bruttó 
254.000 forintra módosítja, a tördelõszerkesztõ havi megbízási díját 2014. február 1-tõl bruttó 
101.600 forintra módosítja,

-         a Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési szabályzatának a változtatásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, annak mellékleteivel 
együtt.

 
A Képviselõ-testület a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõi illetve tördelõ szerkesztõi megbízási díjainak 
fedezetét a Gazdasági Ellátó Szervezet 2014. évi költségvetésében biztosítja.
 
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. 

 
7. napirendi pont

Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO 
elõminõsítéses pályázathoz

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: (Et.: 23/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy a korábbi gyakorlat az volt, hogy a (TAO-
s) pályázatoknál a pályázati elemek, amelyek bekerülnek az önkormányzati ingatlanba, a fenntartási idõszak 
után az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek át. Ezt a magoldást javasolja most is. Ez azért indokolt, mert 
az önrészhez hozzájárul az Önkormányzat, illetve azért, mart így a fenntartási idõszak után mindenféle 
egyezkedés (peres eljárás) nélkül az Önkormányzat tulajdonát képeznék a felújítás során beépített elemek. 
Ezért javasolja, hogy a II. sz. határozati javaslatot egészítsék ki a következõ mondattal: A Képviselõ-testület 
felkéri a polgármestert, hogy az önrész biztosításáról szóló megállapodást terjessze a Képviselõ-testület elé,



ami tartalmazza azt a feltételt, hogy a fenntartási idõszak után a pályázati elemek térítésmentesen az 
önkormányzat tulajdonába szállnak.
 
Gromon István polgármester: A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
elõterjesztést tárgyalta, és az I. és II. határozatot elfogadásra javasolta. Az elõterjesztés két határozati 
javaslatot tartalmaz: az I. határozat, amit a pályázati dokumentációhoz csatolni kell, kitöltve a tulajdonosi 
hozzájárulás megadásával. A II. határozat arról szól, hogy 1 millió forinttal hozzájárul az Önkormányzat az 
önrész kifizetéséhez, azzal a feltétellel, hogy amikor lejár az 5 év, akkor minden fejlesztés, ami ebbõl a 
projektbõl elkészült, átkerül az Önkormányzat tulajdonába.
Elmondta, hogy örül a pályázatnak, s véleménye szerint elismerés illeti a PUFC-ot, hogy a munkát, 
pályázatot megszervezi, ezzel az önkormányzati vagyon gyarapítják, és önmaguk számára jobb mûködési 
feltételeket biztosítanak.
Az Önkormányzat a hozzájárulási költség fedezetét a költségvetésben biztosította. Elmondta még, hogy az 
elmúlt napokban derült ki, hogy a pályán találhatók ásott kutak, amelyek valószínûleg alkalmasak az 
öntözõrendszer táplálására.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy átlagosan hány gyermek focizik az egyesületben, és van-e olyan 
elérhetõség, ahol van valamilyen beszámoló arról, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt egy évben.
 
Bilau Csaba elnök: Elmondta, hogy 180 iskolás korú gyermekkel, és ezen kívül az ovifoci program 
keretében 80-100 óvodással, összesen 280 gyermekkel foglalkoznak. Nagy többségben vannak a 
pilisvörösvári gyerekek, de sokan járnak a környezõ településekrõl is. 2013 decemberétõl beindult a 
www.pufc.hu honlap, melyen napi szinten vannak információk a csapatokról, programokról, 
rendezvényekrõl.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a PUFC kérelmet adott be arra vonatkozóan, hogy 
szeretnék, ha a nagy mûfüves pálya körüli támfal- és kerítés felújítás folytatása az idei évben megvalósulna. 
A forrás megteremtése a mûfüves pálya bevétele lenne, melyet jó javaslatnak tart. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy ezen, valamint a TAO pályázathoz biztosított 1 millió forinton kívül még további 1.5 millió forintot 
tervezetek az idei költségvetésbe arra, hogy a pálya bejáratánál egy martaszfaltos út elkészüljön.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a két általános iskola vonatkozásában, akik részt vesznek benne, milyen 
átjárás van százalékos arányban az iskolai Bozsik programba.
 
Bilau Csaba elnök: Kb. 95 %-os az arány.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO elõminõsítéses pályázathoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy támogatja a PUFC 2014 01. 20. 
napján kelt kérelmét, és hozzájárulását adja a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
3684 hrsz. alatti sporttelepen lévõ öltözõépületnek TAO-pályázati támogatásból való felújításához, a füves 
labdarúgó pálya takarékos automata öntözõrendszerének kiépítéséhez, a mûfüves edzõpálya mûfû 
javításához és kerítés készítéséhez.  
 
A szükséges önrészt részben a PUFC, részben az önkormányzat biztosítja.
 

http://www.pufc.hu


A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igényléséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
                                                                                                                                                                                           
No.:13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
PUFC részére, a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására benyújtandó TAO elõminõsítéses pályázathoz 
szükséges önrészhez való hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a PUFC részére a 2014. január 
20-i kérelme alapján az Önkormányzat tulajdonában álló 3684 hrsz. alatti sporttelep elõújítására benyújtandó 
TAO-pályázat önrészéhez 1 millió forinttal hozzájárul.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önrész biztosításáról szóló megállapodást 
terjessze a Képviselõ-testület elé, ami tartalmazza azt a feltételt, hogy a pályázati fenntartási idõszak után a 
pályázati elemek térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
Fedezet forrása: az önkormányzat a fedezetet a 2014. évi költségvetésben biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           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.
 
 

8. napirendi pont
2014. évi közbeszerzési terv

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 22/2014. és 22-2/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy kiosztásra került 
egy módosított elõterjesztés és határozati javaslat 22-2/2014. számon. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a korábban kiküldött határozatot javasolta 
elfogadásra. Ismertette az elõterjesztést.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 11/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 2011. 
évi CVIII. törvény alapján az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és nyilvánosságra 
hozatalára.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet, támogatási szerzõdés és fejlesztési hitel.



 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester  
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
 Az Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati 

rendeletének és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 3/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta a következõ 
kiegészítéssel: Az új munkarend 2014. március 1-én lép hatályba. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását a kiegészítéssel.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és 
mûködési szabályzatának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását 
és egységes szerkezetbe foglalt új szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Az új hivatali munkarend 2014. március 1-jén lép hatályba.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

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

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

 
10. napirendi pont

A Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (Pilisi KÖTET) társulási 
megállapodásának felülvizsgálata, módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 5/2014.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a határozatot elfogadásra javasolta. Elmondta, hogy a Pilis-
Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás megszûnése után hasznosnak tartja a KÖTET újraélesztését, a 
polgármesterek sok fontos közös ügyben tudnak egyeztetni, pl. a sürgõsségi ellátásról, a Pilis TV díjemelési 
kérelemérõl, a rendõrségi ügyeletrõl, a szemétszállításról, stb.. Az álláspontok egyeztetés után közösen 
reagálnak pl. a díjemelést kérõ szervezetek kéréseire. A tagdíj évente 10 Ft/lakos, azaz 142e forint. A 
Társulási megállapodás annyiban módosulna, hogy az önkormányzati törvényhez hatályosítják a 
megállapodást. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a 
kiegészítéssel.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a
Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálatáról és módosításáról
 
1.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Medence 

Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (rövidített nevén: Pilisi KÖTET) 2003. október 16. 
napján elfogadott társulási megállapodásának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 85-95. §-ainak és a Társulási Tanács 3/2013. (XI. 21.) sz. határozatának megfelelõ 
módosítását támogatja. 

2.)      A Képviselõ-testület a társulási megállapodás felülvizsgálata és módosítása során létrejövõ, jogi 
személyiséggel rendelkezõ Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás társulási 
megállapodását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3.)      A Képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat az 
Önkormányzatra vonatkozóan kötelezõ feltételként elfogadja, a Társulás mûködésével kapcsolatos 
feladatok ellátását, valamint a tagdíj fizetését vállalja.

4.)      A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást aláírja.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetésben biztosított.
                                                                                    
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.

 
 

11. napirendi pont
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról új önkormányzati rendelet elfogadása

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 12/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. Az elõterjesztés a 
tényállásban tartalmazza, hogy melyek a fõbb módosítások, így egy egységes szerkezetû új rendelet jön létre.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta a figyelmet, hogy minden év elején, amikor önköltséget számítanak, 
a konyhánál és az intézményeknél az inflációval indexálják a térítési díjakat. Az önköltségszámítás a 
szociális területen ebben az évben is megtörtént, de mivel a konyha mûködtetése jól alakul, ezért jelenleg 
nem indokolt az étkezési díjak emelése. Az étkezési táblában látható díjváltozások a normatíva igénylésre 
vonatkozó nettó, bruttó összegeket tartalmazzák, a napi tételeknél más nem változott.  



 
Gromon István polgármester: Nagyon köszöni a fõzõkonyha beindításával kapcsolatos rengeteg munkát 
jegyzõ asszonynak és az élelmezésvezetõnek. Az visszaszervezés eredménye már pozitívan érezhetõ pl. az 
étkezési díjak tekintetében. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 18

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról

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

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. napirendi pont

A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (II.) 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 2/2014.) 

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Pest megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja jelezte, hogy az elõzõ 
módosító rendelet megalkotásánál jogtechnikai hibát vétettek: még azon a napon hatályon kívül helyezték a 
korábbi rendeletet, amelyen az új megszületett volna, így jogilag nem létezett a rendelet. Helyesen a 
módosítás hatályba lépést követõ napon kell hatályát vesztenie a korábbi rendeletnek.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No.: 19

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
7/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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



 
 

13. napirendi pont
Pilisvörösvár, Szent László u. 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésérõl szóló 

pályázati felhívás megjelentetésérõl 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 15/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a határozatot elfogadásra javasolta. Elmondta, 
hogy a két ingatlan az iparterületen található, melyek eddig is hirdetve voltak folyamatosan, de eddig 
mindegyik, így a 2013. november 25. napján lezárt legutóbbi nyílt pályázati eljárás is eredménytelenül zárult.
Azért van szükség az új határozatra, mert a szabályozási terv módosulása miatt (várhatóan 2014. június-
júliusban), a telkek értéke nõni fog, ezért új értékbecslés elkészítését kellett megrendelni, melyben kérték, 
hogy az értékbecslõ már a magasabb beépítési százalék figyelembe vételével határozza meg a forgalmi 
értéket. Az Etalon Prím Kft. a 2013. december 18. napján kelt értékbecslésében 8.250,- Ft/m2 árat határozott 
meg a telkekre.
Egy helyi vállalkozó már írásban jelezte is vételi szándékát. Javasolta, hogy az értékbecslés szerinti áron 
kerüljön hirdetésre az ingatlan mely az iparterület fejlõdését jelentené, iparûzési adóbevételt is jelent, és 
munkahelyeket teremtenek.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat megjelentetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján nyilvános 
pályázat útján, 8.250,- forint/m2 limitáron meghirdeti értékesítésre a 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok területét az alábbi feltételekkel:
 

-         amennyiben nem a teljes területnagyságra (11.065 m2) érkezik érvényes pályázat, akkor a 
jelenlegi telekhatárt az Önkormányzat átalakítja oly módon, hogy a szomszédos 7656 hrsz-ú ingatlan 
telekhatárával párhuzamosan húzódjon a telekhatár, és így szabályos alakú, az övezeti elõírásoknak 
továbbra is megfelelõ méretû (minimum 4000 m2 nagyságú) telkek keletkezzenek.

 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezõ pályázati felhívás 
alapján a pályáztatást megindítsa.

 
A hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni (amelynek kezdõnapja a kifüggesztés napja):

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

 
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) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
 A bölcsõde kiviteli terveit készítõ tervezõ kiválasztás
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 13/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az elõterjesztést, és nem tudott érdemben nyilatkozni, mert az ülés 
idején még nem volt kész az ajánlatokat összesítõ táblázat, amely most került kiosztásra.  Elmondta, hogy 
nagy érdeklõdés volt a bölcsõde tervezésére, 6 cégtõl kértek, és 5 cég adott is ajánlatot. A verseny nagyon 
szoros volt, a legkedvezõbb ajánlatot az Eliti Kft adta, bruttó 1.111.250.- forintos összeggel. Jelezte, hogy a 
költségvetésbe beállított 40 millió forint kevés lesz a kivitelezésre, a tervezõ véleménye szerint ez kb. 46 
millió forint lesz. Javasolta, hogy a határozati javaslatban a kipontozott helyre írják be az Eliti Kft-t és az 
1.111.250.- forint bruttó összeget, a +Áfa törlésével.  
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Elmondta, hogy õt megdöbbentette az árajánlatokban lévõ nagy különbség.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet és a jelenlévõket arról, amit az 
aznapi újságban olvasott: Óbudán 52 gyermek (két csoport) elhelyezésére épült bölcsõde egy 630 milliós 
projekt keretében, melyhez 150 milliót nyertek pályázaton. 
 
Gromon István polgármester: Az általa említett 46 millióban nincs felszereltség, csak az épület és az udvar 
kialakítását fedezi az összeg. De a különbség így is horribilis. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
bölcsõde kiviteli tervének elkészíttetésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szent István utcai volt 
óvodaépület bölcsõdévé alakítására elkészült, jelenleg engedélyeztetés alatt lévõ terv alapján elkészítteti a 
bölcsõde kiviteli terveit.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli tervek elkészítésére az összességében 
legelõnyösebb ajánlatot adó ELITI ’92 Kft.-vel kösse meg a szerzõdést bruttó 1.111.250 forint értékben, 
amely tartalmazza az engedélyeztetés során esetleg felmerülõ módosításoknak a kiviteli terven történõ 
átvezetését és részletes tételes költségvetési kiírás elkészítését is.
 
Fedezet forrása: a 2014. évi költségvetési rendelet.
Határidõ: folyamatos                                                                           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.
 
 

15. napirendi pont
A szakorvosi rendelõ lifttel történõ ellátása kivitelezõjének kiválasztására 

közbeszerzés megindítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 16/2014.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a határozatot elfogadásra javasolta azzal a 
kiegészítéssel, hogy további cégekkel egészítsék ki az ajánlattevõk listáját - Schindler Hungária Kft. 
Budapest, Budafoki út 60. Javaslat volt még a Pénzügyi Bizottság ülésén a GROUP-LIFT Kft. (2131 Göd, 
Munkácsy M. u. 15.), de ezt a bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elutasította.
Az elõterjesztésben szereplõ – korábbi közbeszerzéseken pályázatot benyújtó, nyertes, és jó munkát végzett 
– cégek: a Nova Bau Kft - a Mûvészetek Háza felújítását végezte, a Geoszolg Kft. - a Napos Oldal Szociális 
Központ akadálymentesítését és felújítását kivitelezte, a NADI Kft. - a Templom téri iskola tetõfelújítását és 
homlokzatjavítását végezte.
Javasolja, hogy ezeken kívül a Pénzügyi Bizottság ülésén felvetett mindkét céget vegyék fel a listára, és így 
5 cégtõl kérjenek árajánlatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata 
a Szakorvosi Rendelõ liftje kivitelezõjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzés megindításról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1.      a 2011. évi CVIII. közbeszerzési törvény 122. § A pontja szerint megindítja a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Szakorvosi Rendelõ liftjének engedélyes terve alapján a 
kivitelezõ kiválasztására úgy, hogy a kivitelezõ feladata lesz a kiviteli tervek elkészítése is,

2.      megbízza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot az Ajánlati felhívás és Ajánlati dokumentáció 
elkészítésére, közbeszerzési szakértõ bevonásával,

3.      felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot a közbeszerzés lefolytatására azzal, hogy az 
eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg a nyertes pályázó kiválasztása tárgyában.

 
A Képviselõ-testület ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel:

·         Novabau Hungary Kft. (2191 Bag, Széchenyi utca 3., iroda: 1149 Budapest, Mogyoródi út 49.),

·         Geoszolg Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. utca 16.),

·         NADI ÉPÍTÕ Kft. (2521 Csolnok, Auguszta út 10.).

·         Schindler Hungária Kft. (Budapest, Budafoki út 60.),

·         GROUP-LIFT Kft. (2131 Göd, Munkácsy M. u. 15.).
Fedezet forrása: A fedezetet a Képviselõtestület a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           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.

 
 

16. napirendi pont
Pályázati önerõ biztosítása a Zrínyi utcai Óvoda épületének korszerûsítéséhez

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 31/2014.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A pályázat 
tartalma szerint a teljes projekt 11,5 milliós, melyben benne van mûszakilag a villámvédelem, a csapadékvíz-
elvezetés, a hibás burkolatú helyiségek aljzatának cseréje. A pályázathoz 20%-os önrész, vagyis 2,3 millió 
forint szükséges, nyertes pályázat esetén, mely a költségvetésben betervezésre került. Amennyiben nem 
nyertes a pályázat, akkor csak a legfontosabb javítások kerülnek elvégzésre, 6 millió forint összeghatárig, 



mely a költségvetésben szintén be van tervezve. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
Zrínyi utcai óvoda épületének korszerûsítésére benyújtandó pályázathoz szükséges önerõ 
biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Zrínyi utcai óvoda 
villámvédelmi hálózatának kiépítésére, a csapadékvíz-elvezetésre és a hibás burkolatú helyiségek 
aljzatburkolatának cseréjére pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ támogatásra a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv) 3. melléklet 10. b) pont 
ba)-bb) alpontja alapján.
 
A Képviselõ-testület biztosítja a 20%-os pályázati önrészhez szükséges 2,3 millió forint fedezetet a 2014. évi 
költségvetési rendeletben a Zrínyi utcai óvoda villámvédelem, csapadékvíz- elvezetés, szigetelés 
munkálataira.
 
Fedezet forrása: A fedezet 2014. évi költségvetési rendelet, 22. sz. melléklete 20. során biztosítva van.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 
 

17. napirendi pont
 Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása  

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 25/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy azért volt sürgõs a tagok megválasztása, mert Pilisvörösvár 
Szentendre választási központjához tartozik, és a szentendrei Címzetes Fõjegyzõ Asszony többször oktatja 
és vizsgáztatja a jegyzõkönyvvezetõket és a szavazatszámláló bizottsági tagokat. Elképzelhetõ, hogy már 
februárban sor kerülhet az oktatásra. Idõközben kiderült, hogy Sovány Márta póttag egy szervezetet delegált 
tagként képviselne a választások során, így helyette dr. Bartl Barbarát javasolja póttagnak.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozata a 
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján az alább felsorolt személyeket szavazatszámláló 
bizottsági tagnak illetve póttagnak megválasztja.
 
1 sz. Szavazókör                

 
1.      Kissné Herbszt Andrea            tag                   Mária utca 14.                      



2.      Janka Edit                                tag                   Flórián köz 1.     
3.      Angeli Márta                           tag                   Angeli köz 3.

 
2. sz. Szavazókör          
 

1. Kovács Zsoltné                       tag                   Bányató utca 4/b 1/3                  
2. Orosz Csilla                             tag                   Budai  út 3.                  
3. Toldi Gábor                             tag                   Bányató utca 3/a          

 
3. sz. Szavazókör    
 

1.      Budainé Gerber  Zsuzsanna   tag                      Arany János utca  1/D.          
2.      Tagscherer Ágoston                 tag                   Vágóhíd köz 8. 
3.      Fetter Katalin Dóra                  tag                  Tûzoltó utca 16.         

 
4.sz. Szavazókör     
 

1.      Spiegelberger Gabriella            tag                   Pozsonyi utca 33/a          
2.      Szabó Katalin                          tag                   Nagyváradi utca 24.             
3.      Nagyné Hegyvári Emma          tag                   Fürdõ utca 5. 

 
 
5. sz Szavazókör       
 

1.      Pekó Györgyné                       tag                   Szent János utca 36.
2.      Pekó Edit                                tag                   Szent János utca 36.
3.      Gyarmatiné Halmai Rita           tag                   Szent János utca 1/a     

                
6. sz. Szavazókör    
 

1.      Erdõs Adrienn                         tag                   Kápolna utca 137.
2.      Kreiszl Antalné            tag                   Petõfi S. utca 40.
3.      Kutasi Jánosné             tag                   Kálvária utca 47.

 
7. sz. Szavazókör    
  

1.      Vékonyné Fejér Emõke           tag                   Bocskai utca 61.
2.      Kruppné Beszédes Andrea       tag                   Kisfaludy utca 16.
3.      Selymesi Erzsébet                    tag                   Fõ utca 109. 

 
8. sz. Szavazókör         
 

1.      Gemela Gáborné                     tag                   Hunyadi utca 52.               
2.      Gál Ottóné                              tag                   Tavasz utca 25.               
3.      Szlatki Lászlóné                       tag                   Hunyadi utca 50. 

 
Póttagok:
 

1.      Marlok Andrea                        póttag              Béke utca. 54.
2.      Mogyorós Erika                      póttag              Mindszenty József utca. 18.
3.      Sarkadi Gyöngyi                      póttag              Bányató utca 3.
4.      Wohl Nikolett                          póttag              Bartók B. utca. 4.
5.      Jakabné Szép Márta                póttag              Diófa utca 15.                    



6.      Klimczák Ferencné                  póttag              Budai út 6/A     
7.      Drávai Szilvia                           póttag              Nagyváradi utca 2.
8.      Izsákné Marlok Zsuzsanna       póttag              Fõ utca 49.
9.      Fuchs Nikolett             póttag              Kápolna utca 133.
10.  Botzheim Tamás                      póttag              Akácfa u. 5.    
11.  Falusi Katalin                           póttag              Kisfaludy utca 47.
12.              dr. Bartl Barbara                      póttag              Szent János u. 1.                     
13.  Baranyai Márta                        póttag              Csokonai utca 20.
14.  Major Györgyné                      póttag              Kisfaludy utca 27.

 
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.
 
 

18. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 19/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesterei beszámoló elfogadását.
 
No.: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 19/2014. (II. 05.) 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) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

19. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 11/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2014. (II. 05.) 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) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

20. napirendi pont
Felvilágosítás kérés 

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy az újságban a választásokkal kapcsolatos hirdetések megjelenthetõek-e?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az Állami Számvevõszék a választások kitûzésétõl számított 5 napon belül 
teszi közzé a helyi sajtónak azt az árjegyzéket, amit ha megjelentet, utána politikai hirdetéseket is 
publikálhat. Az a sajtó, aki nem tartja be a határidõt, az nem tehet közzé politikai hirdetéseket. A Vörösvári 
Újság megjelentethet politikai hirdetéseket, mivel nyilvántartásba vetette magát. Az ÁSZ honlapján szerepel 
a Vörösvári Újság árjegyzéke, amely nyilvános, megtekinthetõ.
 
Kiss István György: További kérdése, hogy mely szempontok vonatkoznak a Pilis TV-ben szereplõ 
politikai hirdetésekre?
 
Sólyom Ágnes szerkesztõ: A TV-nél tavaly változtak a jogszabályok. A helyi elektronikus médiák a 
megjelentetett politikai hirdetésekért nem kérhetnek térítési díjat. A Pilis TV honlapja ugyanúgy regisztrálva 
van, mint az Újság, vagyis ott is lehetõség van hirdetés feladni. Az árjegyzék két napon belül felkerül a 
honlapra és egyenlõ feltételek mellett lehet hirdetéseket megjelentetni, mint az újságban.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy az Önkormányzat foglalkozik-e azzal, hogy a választásokkal 
kapcsolatos plakátokat milyen hirdetõtáblákon kívánja megjelentetni, és ezek milyen területeken kerülnek 
felállításra, a Ligeti rész az elképzelések között van-e? 
 
Gromon István polgármester: A Fõ úton a fák vagy a kandeláberek köré háromszögben felállítható 
hirdetõtáblákat fognak kihelyezni, melyeknek mindhárom oldalán lehet hirdetést elhelyezni. A hirdetõtáblák 
készítése már folyamatban van. A táblákat az igénylõk között egyenlõ arányban szeretnék elosztani. 
Véleménye szerint a Fõ utcán lesz a legnagyobb igény a hirdetésekre, de elképzelhetõ, hogy a Vásár tér 
irányába is kiterjesztik a táblák elhelyezését. Megfontolják a Ligeti területre kihelyezendõ táblák kérdését.
 
Müller Márton: Kérdése, hogy az Önkormányzat finanszírozza a táblák elkészítését? Javasolta, hogy az 
elkészült táblákat a pártok fizessék meg. Megemlítette, hogy külföldön ez miként mûködik: a képviselõ a 
saját hirdetõtábláját kiteszi, majd választás után leszedi.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, célszerûbb, ha az Önkormányzat tartja kézben a 
hirdetésekkel kapcsolatos folyamatot, mert így kevesebb probléma adódhat. Abban az esetben, ha mindenki 
a saját hirdetõtábláját helyezi ki, károkat tehet a kandeláberekben és egyéb köztéri elemekben , valamint a 
városképi szempontot is figyelembe kell venni. Azok a hirdetõtáblák, amelyek most készülnek, 
szétszedhetõek és újra használhatóak, és késõbb bérbe is adhatóak más célra. Az országos irányvonal 
elõtérbe helyezi, hogy a pártok a postaládákba juttassák el a szórólapjaikat, és ne a település villanyoszlopain 
jelenjenek meg a hirdetések.
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 2100-kor.



 
 
 
 

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

 polgármester                                                          jegyzõ
 
 
 


