
Ikt. szám: 01-55/11/2015.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2015. június 8. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Kollár-Scheller 
Erzsébet, Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula, Pándi Gábor alpolgármester, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán 
Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Távollétét jelezte: Fresz Péter, Kiss István György
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását. 
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                        Elõadó
 

1.)
     

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ 
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása 
(Et.: 124/2015.) 
 

Gromon István 
polgármester

2.)
     

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. minisztériumi pályázatok benyújtása (3 db) 
(Et.: 125/2015.) 
 

Gromon István 
polgármester

 
1. napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról 
és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 124/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a 
Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
A rendelettervezet benyújtására nem véletlenül kerül sor rendkívüli ülés keretében. Sajnos egy kollégánk 
hosszú ideje, igen súlyos betegségben szenved, az õ és a családja segítségére szeretnének lenni a rendelet 
mielõbbi elfogadásával. A kolleganõ régóta dolgozik a hivatalban, magas tisztséget is betöltött bizonyos 
ideig.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az új rendelet a régi rendelet szövegét veszi át, lényeges tartalmi módosítást 
csak a szociális juttatások vonatkozásában tartalmaz. Felhívta a figyelmet arra, hogy fedezetet a személyi 
elõirányzaton belül találnak, így a kollégák számára kiosztásra kerülõ jutalom összege csökken, ebbõl 
állapítanának meg ilyen esetekben a juttatást. A rendelet mellett még egy belsõ utasítást kell készíteni, ami a 



technikai részleteket tartalmazza. A rendelet megalkotásával egyidejûleg a Képviselõ-testület a régi 
rendeletet hatályon kívül helyezi.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet tervezetet.
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete

a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról 
és támogatásokról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú)

 szavazatával megalkotta.
 

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

2. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

c. minisztériumi pályázatok benyújtása (3 db) 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 125/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést 
Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását.
A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben 
pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázatok nagyon 
rövid határidõre kerültek kiírásra, emiatt komoly erõfeszítést kívánt a pályázatokhoz szükséges 
dokumentumok elõállítása. 
 
Ismertette a pályázatokat: 
1) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védõnõi szolgálat) épület 
vagy helyiség fejlesztése, felújítása (maximálisan igényelhetõ támogatás 30 millió forint, 75 %-os támogatás, 
25 %-os önrésszel). A felmérés során a Pilisvörösvári Egészségház épületének felújítását tûzték ki célul. Az 
Egészségház nagyon rossz állapotban van, 8 évvel ezelõtt volt utcai nyílászáró csere, de ezen kívül 
semmilyen évtizedek óta semmilyen komolyabb felújítás nem történt az épületben. Az összes külsõ, belsõ 
burkolat rossz állapotban van. Szükséges a fûtés korszerûsítése is, mert a meglévõ fûtésrendszer elavult.
 
2) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (maximálisan igényelhetõ támogatás 15 millió forint, 65 %-os 
támogatás, 35 %-os önrésszel). A pályázat útfelújításra (nem új út építésére) szól, ezért a két legrosszabb 
állapotú utcát, a Báthory és a Szent István utcát választották, mely nagyságrendileg belefér a pályázatban 
igényelhetõ 15 millió forintos támogatási összegbe. A Báthory utca aszfaltburkolata több mint 20 évvel 
ezelõtt készült. Alapja gyenge, ezért az évek során az aszfaltburkolat erõsen megrepedezett, töredezett, 
folyamatos javításra szorul. A meglévõ burkolatot alapként használva, egy új aszfaltszõnyeg terítésével az út 
kiválóan javítható lenne. A Báthory utca jelentõs forgalmú út, gyakorlatilag gyûjtõútként funkcionál.
A Szent István utca aszfaltozása szintén több mint 15 évvel ezelõtt készült, burkolata jelentõsen elöregedett, 
rossz állapotú. Az utcában folyamatban van jelenleg az önkormányzati bölcsõde építése, melynek átadása év 
végére várható, ezért is fontos lenne az úttest felújítása.

 



3) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 
(továbbiakban: sportfejlesztés) (maximálisan igényelhetõ támogatás 20 millió forint, 65 %-os támogatás, 35 
%-os önrésszel)
A Templom téri iskolaudvar állapota az elmúlt húsz-harminc év alatt lepusztult. Töredezettek a betonjárdák, 
hullámos, kátyús az aszfaltburkolat, repedések, törések, szintkülönbségek által szabdalt, igen 
balesetveszélyes az udvar. A gyermekek kisebb-nagyobb sérülése napi szinten ismétlõdik. Az udvar 
csapadékvíz-elvezetése teljesen megoldatlan, az ereszcsatornák a tetõrõl az udvarba vezetik a vizet, ami 
télen megfagyva a burkolatokon tovább növeli a balesetveszélyt. Egy korszerû, biztonságos és esztétikus 
sportudvart szeretnének kialakítani, az iskolaudvar teljes felújításával (teljes burkolatcsere, csapadékvíz-
elvezetés, szabvány méretû multifunkciós sportpálya kialakítása mûanyagburkolattal, egy lábteniszpálya 
kialakítása, egy belsõ futópálya kialakítása, egy közösségi tér kialakítása öntött gumi térelemekkel, és egyéb 
sporteszközök elhelyezése). 
 
Selymesi Erzsébet: Véleménye szerint mindhárom pályázati cél nagyon jó. Az Egészségházról elmondta, 
hogy a mai középkorosztály is oda járt a védõnõi látogatásokra, az épület felújítására nagy szükség van. A 
Templom Téri Általános Iskola udvarának felújítása a Templom tér koncepció tervével, a tervezett 
felújítással összhangban van, így alkot majd egységes képet az egész tér.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Javasolta, hogy nyertes pályázat esetén térjenek vissza a Szent István utca 
vízelvezetés kérdésére is. A tartalékkeretbõl felszabadítva pénzösszeget erre a célra, hosszú idõre 
megoldanák a Szent István utca állapotát.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Javasolta, hogy a vízelvezetési tanulmányterv készítõjének 
említsék meg a problémát.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.:3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 89/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Egészségügyi alapellátást szolgáló 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védõnõi szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása c. 
minisztériumi pályázat keretében „A Pilisvörösvári Egészségház épületének felújítása” c. pályázat 
benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázati felhívás: ac) Egészségügyi 
alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védõnõi szolgálat) épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása c. pályázati kiírásra, „A Pilisvörösvári Egészségház épületének felújítása” címmel, a 
következõ mûszaki tartalommal:

-         külsõ homlokzat-felújítás, hõszigetelés, teljes nyílászárócsere, tetõfelújítás (cserepezés, lécezés, 
csatornakészítés), belsõ burkolatok cseréje, felújítása, festés-mázolás, gépészeti és elektromos 
felújítás, fûtéskorszerûsítés (új kazán, radiátorok, új vezetékek, megújuló energia, napelemek, 
napkollektorok).

 
Az építési, felújítási költségek munkanem-összesítõ szerinti bontásban (nettó, forint):
-         építõmesteri munkák (külsõ, belsõ):                          22.072.693.forint,
-         épületvillamossági munkák:                                         2.476.850.forint,
-         épületgépészeti munkák:                                              4.526.640. forint,
-         Egyéb munkák: közbeszerzés, mûszaki ellenõrzés:     2.550.000. forint.
 
A felsorolt építési munkák ára összesen nettó: 31.626.183,- forint, ami bruttó 40.165.252,- forintot jelent. 
A támogatás maximális mértéke 30 millió forint, így az önrész nagysága 10.165.252,- forint.

 



A Képviselõ-testület az elkészített költségvetés alapján szükséges összesen 10.165.252,- forint önrészhez a 
fedezetet a 2015. évi és 2016. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                 
Felelõs: polgármester                                                                        Határidõ: 2015. június 9.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.:4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása c. minisztériumi pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása c. 
pályázati kiírásra, „A Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítása” címmel, a következõ 
mûszaki tartalommal:
            
            - Meglévõ aszfaltburkolatok profilmarása
            - Meglévõ rossz állapotú szegélyek javítása
            - Aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban
            - Padkarendezés 50 cm szélességben

A felsorolt építési munkák ára összesen nettó: 13.179.902,- forint, ami bruttó 16.738.475,- forintot 
jelent. A támogatás (65%) mértéke 10.880.008,- forint, így az önrész (35%) nagysága 5.858.467,- 
forint.

 
A Képviselõ-testület a kivitelezõi költségvetés alapján szükséges 5.858.467,- forint önrészhez a fedezetet a 
2015. évi és 2016. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                 
Felelõs: polgármester                                                                        Határidõ: 2015. június 9.
 

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.
 
No.:5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. minisztériumi pályázati felhívásra a Templom Téri Általános 
Iskola sportudvarának felújítása tartalmú pályázat benyújtása
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. 
minisztériumi pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának 
felújítására a következõ mûszaki tartalommal: teljes burkolatcsere, csapadékvíz-elvezetés, szabvány méretû 
multifunkciós sportpálya kialakítása mûanyagburkolattal, egy lábteniszpálya kialakítása, egy belsõ futópálya 
kialakítása, egy közösségi tér kialakítása öntött gumi térelemekkel, és egyéb sporteszközök elhelyezése
 
Az építési, felújítási költségek munkanem-összesítõ szerinti bontásban (bruttó, forint):
Elõkészítési munkák 5 890 750 Ft



Közmûépítési munkák (felszíni és tetõrõl lejutó 
csapadékvíz-elvezetés)

1 089 764 Ft

Burkolatépítési munkák 20 624 831 Ft
Egyéb építési munkák (gumi térplasztikák) 1 497 440 Ft
Berendezési tárgyak 1 224 071 Ft
Mobil sporteszközök 41 148 Ft
Mindösszesen 30 368 004 Ft

 
A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 30.368.004,- forintot jelent. A támogatás maximális mértéke 
65 %, azaz 19.739.202,- forint, így az önrész nagysága 10.628.802,- forint.
 
A Képviselõ-testület az elkészített költségvetés alapján szükséges összesen 10.628.802,- forint önrészhez a 
fedezetet a 2015. évi és 2016. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                 
Felelõs: polgármester                                                                        Határidõ: 2015. június 9.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Több képviselõ is jelezte, hogy a 
következõ rendes ülés idõpontjában nem tartózkodik itthon, ezért elképzelhetõ, hogy változik az ülés 
idõpontja. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Beszámolt az I. Pilisvörösvári Egészségnapról, mely 2015. június 6-án a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola udvarán került megrendezésre. 118 ember szûrését sikerült elvégezni. 
Szerencsére folyamatosan érkeztek az emberek, így nem volt nagy várakozási idõ. A rendezvény alatt a 
védõnõk is jelen voltak, dr. Hidas István tartott elõadást, a Mûvészetek Háza foglalkozást tartott a szûrésben 
részt vevõ szülõk gyermekeinek. Úgy gondolja, hogy akik eljöttek jó érzéssel távoztak. A kamion 
felszereltsége, mûszer ellátottsága véleménye szerint nagyon jó volt. Megköszönte Jegyzõ asszonynak a 
szervezést, a Hivatal munkatársainak és Alpolgármester asszonynak a közremûködését. Bízik benne, hogy ez 
hagyomány lehet Pilisvörösváron, ezzel segítve elõ a vörösváriak egészségtudatosságát. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 1740-kor.    
 
 
 
 

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


