
Ikt. szám: 01-55/1/2016.
Jegyzõkönyv

 
Készült: 2016. január 28. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János
, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta 
 
Távollétét jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, Páva Gábor Városgondnoksági 
osztályvezetõ, Koczka Gábor – a Pilisvörösvári Rendõrõrs vezetõje, Flórné Csík Éva – a Virgonc Alapítvány 
meghatalmazottja, Nyárádi Gergõ Járási Hivatalvezetõ helyettes, Palkovics Mária – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes.
Felhívta a figyelmet a kiosztós anyagokra, melyeket ismertetett:

-         az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésérõl szóló rendelet 1. sz. 
mellékletében az adatok pontosításra kerültek,

-         a partnerkapcsolati terv további programokkal került kiegészítésre. 
 
Kõrössy János: Javasolja nyolc napirendi pont levételét, mivel ezek az elõterjesztések a 2016. évi 
költségvetést érintik. A témákkal összefüggésben semmilyen elõirányzatok/keretszámok nem szerepelnek az 
elõterjesztésekben. A Képviselõ-testület összességében nem látja a kiadásokat és a bevételeket. Nem 
gondolja, hogy a számadatok hiányában a Képviselõ-testület korrekt döntést tudna hozni. Ismertette, hogy 
melyik napirendeket érinti a 2016. évi költségvetés.        
 
Gromon István polgármester: A felvetett napirendek kapcsán elmondta, hogy éppen azért a költségvetési 
rendelet elfogadása elõtt azért kerül sor az elõterjesztések megtárgyalására, hogy elõsegítsék a költségvetés 
összeállítását. Ez által a Képviselõ-testület már most tisztában lehet azzal, hogy milyen kiadásokat kell majd 
betervezni a költségvetésbe.
Részletesen kitért a kifogásolt napirendekre:

-          az 1. napirendben szereplõ szolgálati gépjármû beszerzése hosszabb idõt vesz igénybe – 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni – és ha idõközben az ORFK nem hosszabbítja meg a jelenlegi 
gépjármû használatai engedélyét, akkor a két körzeti megbízott gépjármû nélkül maradhat, és ez 
veszélyeztetné Pilisvörösvár közbiztonságát. A határozat ez ügyben azért is szükséges, hogy a 
rendõrség idõben számolni tudjon az önkormányzat döntésével.       

-         a 2. napirend témája a bérleti díj összegének emelésérõl szól, amely az önkormányzat számára 
bevétel-növekedést jelent, tehát semmiképpen nem veszélyeztetheti a költségvetést,

-         a 7. napirend az összekötõút tanulmánytervének elkészítéséhez 300e (+ Áfa) forintos összeget kell 
biztosítaniuk, amely nem olyan mértékû, ami érdemben befolyásolná a költségvetést, amirõl a 
Képviselõ-testület a mai nap folyamán nem hozhatna döntést,

-         a 9. napirendben a Szociális és Egészségügyi Bizottságának a tavalyi elõirányzat alapján, azzal 
megegyezõ összegben került betervezésre az idei évi támogatások elõirányzata, így ez sem 
„befolyásolja” a költségvetést, 

-         a 10. napirendet pontosítás céljából tárgyalja a Képviselõ-testület, amivel a lakások egyértelmû 
rendeleti besorolását rögzítették, amely módosítás szintén bevételt jelent az önkormányzat számára, 
tehát nem érintheti negatívan a költségvetést,

-          a 12. napirend önkormányzati ingatlan értékesítésérõl szól, amely 7,5 millió forintos bevételt 



jelent az önkormányzat számára, ami szintén csak növeli a költségvetés mozgásterét,
-         a 13. napirendben szereplõ 500e forintos összeg sem olyan mértékû, amely nagymértékben 

módosítaná a 2016-os költségvetést,
-         a 16. napirendben feltüntették az elõirányzat fedezetbiztosításának összegét, az 1.750e forintot. A 

partnertelepüléseket is fontos idõben értesíteni, hogy az önkormányzat melyik 
rendezvényen/programon szeretne részt venni, ezért is fontos a partnerkapcsolati terv elfogadása.
 

Az elõterjesztések ésszerû, kidolgozott irányelvek alapján készültek el. A Képviselõ-testület a mai napon 19 
napirendi pontot tárgyal, így a következõ ülést, amelyen a 2016. évi költségvetést tárgyalják majd, már nem 
terhelnék ezekkel a témákkal. A mai napon hozott döntések elõsegítik a költségvetés készítését is.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint a költségvetés tervezését nem lehet „elbagatellizálni”. Ha már a tervezés 
fázisában nem veszik komolyan a költségvetést, és nem precízen/pontosan készül el, akkor mi várható az 
elkövetkezendõ idõszakban. Évközben felmerülnek az „ad-hoc” jellegû kiadások. Jelenleg a Képviselõ-
testület nincs arról tájékoztatva, hogy mennyi a mérlegfõösszege. Nem ismerik a tervezetet, hogy mik 
várhatóak, nincs viszonyítási alap. Jelen esetben szakmai kérdésekrõl beszélnek. Véleménye szerint a 300e - 
500e forintos kiadások együttesen már magasabb összegû kiadásokat jelentenek. Nem tartja idõszerûnek azt, 
hogy a napirendeket a mai ülésen tárgyalják, mert sem szakmailag, sem etikailag nem lehet döntést hozni.  
Ez nem felvállalható, így javasolja, hogy ezeket az elõterjesztéseket vegyék le napirendrõl. Korábban annyi 
„kozmetikázás” történt, hogy mindenképpen egyben szeretné látni a költségvetést.
 
Gromon István polgármester: Visszautasítja az elhangzottakat. Az önkormányzat semmilyen 
„kozmetikázást” soha nem végzett, kikéri magának ezt a rágalmat. Az önkormányzat költségvetését 
számtalan alkalommal ellenõrizték a felsõbb szervek, belsõ ellenõrök, és semmiféle „kozmetikázást” nem 
találtak a város költségvetésében. Az alaptalan rágalmakat visszautasítja. Pilisvörösvár költségvetése 
nyilvános, a rendeletben szereplõ költségvetési elõirányzatok megalapozottak.  
Szavazásra tette fel Kõrössy János Képviselõ úr által ismertetett elõterjesztéseknek a napirendrõl való 
levételét.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontok levételét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 1 igen, 8 nem és 2 
tartózkodás szavazattal elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok és a napirendek sorrendjének 
elfogadását.
 
No.: 2
A Képviselõ-testület a napirendi pont felvételét és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ)   9 igen, 1 
nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 

Napirendi pontok                                                                                            Elõadó
 

1.)   Szolgálati gépkocsi vásárlása a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Budaörsi Rendõrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendõrõrse részére (Et.: 12/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
2.)   Az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvánnyal a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra megkötött bérleti szerzõdés módosítása (Et.: 20/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
3.)   A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár, Alapító okiratának 

módosítása, módosító okiratának elfogadása (Et.: 2/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 



4.)   A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (GESZ) és a Pilisvörösvári Tipegõ 
Bölcsõde közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (Et.: 6/2016.)
 

   Gromon István
    polgármester

 

 

5.)   A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, módosító 
okiratának elfogadása (Et.: 1/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

6.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete intézményvezetõi 
feladatainak ellátásra vonatkozó pályázat kiírása (Et.: 10/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

7.)   A „Pilisvörösvár – Solymár – Pilisszentiván összekötõ úr” tanulmányi tervének 
megrendelése (Et.: 17/2016.)

Gromon István
 polgármester

 

 

8.)   Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 15/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

9.)   A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 18/2016.)
 

Gromon István
 polgármester  

10.)
           
 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) sz. rendelet módosítása (Et.: 19/2016., 19-2, 19-3)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

11.)
           
 

A Pilisvörösvár 6225/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása (Et.: 8/2016.) Gromon István
 polgármester

 

 

12.)
           
 

Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a, II/5. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésérõl (Et.: 
7/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

13.)
           
 

Fogarasy Attila: Megjártam a hadak útját…” Vörösváriak a XX. század vérzivataraiban 
címû könyvének kiadása (Et.: 11/2016.)

Gromon István
 polgármester

 
 

 

14.)
           
 

Javaslat a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban (Et.: 13/2016.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

 

15.)
           
 

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása (Et.: 14/2016.)   
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

 

16.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyása 
(Et.: 16/2016., 16-2, 16-3.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 

17.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 21/2016.) Gromon István
 polgármester

 

 

18.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 9/2016.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

 

19.)
           
 

Felvilágosítás kérés        
 

 
1. napirendi pont

Szolgálati gépkocsi vásárlása a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Budaörsi Rendõrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendõrõrse részére



(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 12/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztés tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását néhány 
kiegészítéssel.
 
Kõrössy János: Jelezte, hogy az általa említett napirendek megtárgyalása során az ülésen jelen lesz, de a 
szavazásban nem kíván részt venni.   
 
Gromon István polgármester: Felolvasta a határozati javaslatot az ülésen megjelent Rendõrõrsparancsnok 
tájékoztatása céljából.
Ismertette a Pénzügyi Bizottság kiegészítéseit:

-         hogy a határozatban szereplõ bruttó 5 millió forintos összeg után illesszék be a „keretösszegû” 
szót,

-         a „Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrse 
részére” mondatrészt töröljék, mivel a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottnak 
szükséges a feladatellátáshoz a gépjármû,  

-         a kombi vagy terepjáró elnevezésnél a terepjáró szót törölték, illetve kiegészítették még az „új” 
szóval, hogy ne használt gépjármûvet vásároljanak, 

-         további mondatrésszel egészítsék ki a határozatot: „…és egyéb felmerülõ járulékos költségek 
fedezetére (forgalomba helyezés, matricázás, téligumi stb.)” 

A bruttó 5 millió forintos keretösszeget nem haladhatják meg az egyéb kiadásokkal növelt költségek sem. 
Az ügyben az összeszámítási kötelezettség miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Elmondta, hogy a 
közbeszerzési kiírást és a haszonbérleti szerzõdés megkötésével kapcsolatos elõterjesztéseket a Képviselõ-
testület újra tárgyalni fogja.      
Elmondta, hogy Pilisvörösvár az egyetlen település, amely még nem vásárolt szolgálati gépkocsit a saját 
településén dolgozó körzeti megbízottainak részére.
Véleménye szerint a közbiztonság fenntartása alapvetõen állami feladat, és nem tartja korrekt eljárásnak, 
hogy az állam a saját feladatinak a finanszírozását áthárítja az önkormányzatokra.  
Az Mötv. alapján azonban az önkormányzatoknak közre kell mûködniük a település közbiztonságának 
biztosításában. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat korábban is közremûködött a Pilisvörösvári Rendõrõrs 
támogatásában, mivel minden évben jelentõs összeggel hozzájárultak a gépjármû üzemeltetéséhez. A körzeti 
megbízottak gépjármûve 9 éves, az ORFK utasítás alapján csak 3 évnél nem idõsebb gépkocsikat 
üzemeltethet. Az engedélyeket 3 évenként meg kell újítani.
 
Koczka Gábor - rendõrõrsvezetõ: A törvénymódosításról nem volt tudomása. Az LBA forgalmi 
rendszámú gépjármû engedélyeztetési eljárás alatt áll az ORFK-nál. A terepjáró szót nem törölné a 
határozatból. Kérdése, hogy a közbeszerzési eljárás kizárólag új gépjármû beszerzésére ad lehetõséget? Az 
ORFK norma kikötései alapján az autó 3 évnél nem lehet idõsebb és 100.000 km-nél nem lehet több a 
gépjármûben. Megelégedne a rendõrõrs egy használt gépjármûvel is.   
A pilisvörösvári rendõrõrsön 12 körzeti megbízott és 10 járõr látja el a feladatát, és ehhez a rendõrség 2 db 
Opel személygépkocsit biztosított. Az ORFK 5 évig adja bérbe az õrsnek a gépjármûveket vagy 200.000 km-
ig. Pilisvörösváron az egyik gépjármûben 170.000 km van, a másikban 147.000 km és 1,5 évesek.
 
Kõrössy János: A terepjárót alkalmasabbnak találja a szolgálat során.
 
Koczka Gábor - rendõrõrsvezetõ: A gépjármûvet, amelyet az önkormányzat vásárolna, a két pilisvörösvári 
körzeti megbízott használná/vezetné. Sajnos volt már arra példa, hogy a körzeti megbízottak gépjármûvét 
használták a traffipax-os ellenõrzések során, viszont akkor olyan vezette az autót, akinek a feladatellátáshoz 
kezelõi vizsgája van. Egyébként 99,9%-ban a két körzeti megbízott használná az autót. Jelen esetben, amit 
az ORFK utasításban kiszabott a rendõrõrsre, arra a fedezetet nem tudják biztosítani. 
 
Preszl Gábor: A Pénzügyi Bizottság mérlegelte a lehetõségeket, és az információk ismeretében javasolta az 



új autó vásárlását. Véleménye szerint a használt gépjármûvek nem biztos, hogy a valóságot fedik a 
kilométerállások tekintetében. A Pénzügyi Bizottság ülése elõtt megérdeklõdték néhány forgalmazónál, 
hogy milyen értékben elérhetõek a gépjármûvek, és nagyságrendileg 4,2 millió forintos áron kaphatóak a 
kívánt mûszaki paraméterekkel rendelkezõ autók. A Dacia Duster a felépítése miatt tartozik a terepjáró 
kategóriába, s ebbõl lehet összkerék meghajtású változatot is kapni. A használtautó elérhetõ az elõirányzati 
árkategóriában, de mindenképpen az új autó vásárlását támogatná az elõzmények birtokában. Úgy gondolja, 
hogy egy összkerék meghajtású gépjármû magasabb összegen elérhetõ, mint a határozatban biztosított 
összeg.            
 
Koczka Gábor - rendõrõrsvezetõ: A rendõrautókat évente szükséges mûszaki vizsgára vinni, 3 évente 
pedig az ORFK vizsgálja felül az autókat. A haszonbérleti szerzõdést úgy kívánja megkötni, hogy az 
üzemeltetési költségeket a Pest Megyei Fõkapitányság finanszírozza. Új gépjármû vásárlása esetében 
lehetõség van garanciákat kötni a gépjármûre.   
 
Gromon István polgármester: Az új autó vásárlását ebben az esetben célszerûbbnek tartja, mint a használt 
autóét. Kérdése, hogy a rendõrõrs illetékesei milyen márkájú gépjármûvet szeretnének a támogatási 
összegbõl?
 
Koczka Gábor - rendõrõrsvezetõ: Amennyiben lehetõség lesz rá, egy négykerék-meghajtású Dacia Dustert 
szeretnének. Tájékoztatásként elmondta, hogy a LBA forgalmi rendszámú gépjármû elsõ tulajdonosa a 
Pilisszentiváni Önkormányzat volt. Ezt az autót térítésmentesen átadnak a Pilisvörösvári Önkormányzatnak, 
mivel azt pilisvörösváriak adományából vásárolták.
 
Kozek Gábor: Azért néztek más típusú gépjármûveket, mert mûszakilag egy Ford vagy Skoda 
megbízhatóbb, mint a Dacia, amely még nem egy jól kidolgozott típus. A Dustert nem tartja terepjárónak.  
 
Kiss István György: Elmondta, hogy a maga részérõl új autó beszerzését támogatja. Egyetért polgármester 
úrral abban, hogy azt, hogy az állami feladatellátásba bevonják az önkormányzatokat, nem tartja korrekt 
eljárásnak. Kérdése, hogy országos viszonylatban mennyire általános az ilyen fajta, önkormányzat által 
történõ autóbeszerzés a rendõrség részére?   
 
Koczka Gábor - rendõrõrsvezetõ: Pest megyében egy elfogadott forma ez a beszerzési módszer. 
Folyamatosan felmérésre kerül, hogy a területen hány körzeti megbízott dolgozik, hány fõnek biztosítanak 
szolgálati lakást, melyik körzeti megbízottnak nincs gépjármûje.
 
Gromon István polgármester: Elõterjesztõként az elhangzottak alapján a terepjáró elnevezést 
visszahelyezné a szövegkörnyezetbe. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a 
Pénzügyi Bizottság kiegészítéseivel.  
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata 
szolgálati gépkocsi vásárlásáról a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Budaörsi Rendõrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendõrõrse részére, a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak részére
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy bruttó 5 millió Ft 
keretösszegû fedezetet biztosít a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak munkavégzéséhez 
szükséges legalább 100 lóerõs, 5 személyes, benzinüzemû, téli gumikkal is felszerelt, kombi vagy terepjáró, 
új szolgálati gépkocsi megvásárlására és egyéb felmerülõ járulékos költségek fedezetére (forgalomba 
helyezés, matricázás, téligumi stb.) A megvásárolandó szolgálati gépkocsi Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának tulajdonába kerül, melyet a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Budaörsi 
Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrse haszonbérleti szerzõdés keretében használhat, kizárólag a 
pilisvörösvári körzeti megbízottak munkavégzésére. A gépkocsi beszerzésére az Önkormányzat egyéb 
gépkocsi-beszerzései miatt közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni. A közbeszerzési eljárás megindítása 
és a haszonbérleti szerzõdés elfogadása egy újabb elõterjesztésben a Képviselõ-testület elé kerül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a gépkocsi-beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendeletébe tervezze be, valamint a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos 
elõterjesztést készíttesse el, és terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Fedezet: 2016. évi költségvetési rendelet
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. (1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvánnyal a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanra megkötött bérleti szerzõdés módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 20/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az elõterjesztést és 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. Összefoglalta az elõterjesztés tartalmát.
 
Flórné Csík Éva: Kérelemmel fordult az Alapítvány az önkormányzathoz, melyben kérték a mûködésük 
hosszabb távon való tervezhetõsége érdekében a bérleti szerzõdésük meghosszabbítását.
Az intézmény, amikor a városban megkezdte a tevékenységét, 40 fõ ellátására kapta meg a mûködési 
engedélyt. Ez idõ óta telt házzal mûködik az intézmény. Az intézmény értelmileg közepesen akadályozott 
autista és halmozottan sérült gyermekeket lát el. Vannak olyan gyermekek, akik a fejlesztések után már 
iskolába is járnak. A céljuk, hogy ezt a fajta segítségnyújtást bõvítsék.
A használatukban lévõ helyiségeket karbantartják és fejlesztik, a fûtésrendszer felújítását elvégeztették, stb. 
Amennyiben a bérleti szerzõdés meghosszabbításra kerül, szeretnének szerepet vállalni a középsõ épületrész 
külsõ felújításában az önkormányzat elképzelései alapján.
 
Gromon István polgármester: Az intézmény a Nevelési Tanácsadóval zökkenõmentesen közösen 
használja az épületegyüttest és az udvart. Amennyiben lehetõség lesz rá, akkor pályázati támogatásból 
szeretnék finanszírozni a középsõ épületrész felújítását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot.
 
No.: 4



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata az Épülõ 
Virgonc Gyermekekért Alapítvánnyal a Rákóczi u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerzõdésnek a módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Épülõ Virgonc Gyermekekért 
Alapítvánnyal (korábbi nevén: az Épülõ Virgonc Gyermekekért Alapítvány Virgonc Gyermekház 
Fogyatékosok Nappali Intézménye, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztõ Gondozó Központtal) a 
Pilisvörösvár Rákóczi u. 8. szám alatti 581 hrsz-ú, 3413 négyzetméter nagyságú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra 2008. április 1-ével megkötött bérleti szerzõdést az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján módosítja, és azt meghosszabbítja az alábbiak szerint:
 

-         az eredetileg 10 éves bérleti idõ (mely 2018. július 1-én járna le) további 5 évvel, azaz 2023. július 
1-ig meghosszabbodik,

-         a bérelt terület csökken: a bérleti jogviszony a jövõben kizárólag a fõépületre és az északi 
épületszárnyban lévõ két helyiségre (összesen cca. 700 m2 alapterületû épületrész), valamint az udvar 
használatára terjed ki, a határozat mellékletét képezõ helyszínrajz szerint,

-         a bérleti díj összege az Alapítvány tevékenységének hiánypótló, a pilisvörösváriak és a 
környékbeliek között igen keresett jellegére való tekintettel továbbra is alacsony marad, de az 
eredetileg megállapított és az éves inflációval megemelt, jelenlegi 85.414 Ft/hó-ról 100.000 Ft/hó-ra 
emelkedik.
 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelõ bérleti szerzõdésmódosítást 
az elõterjesztés melléklete szerinti formában aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. (1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

3. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár Pilisvörösvár, Alapító okiratának 

módosítása, módosító okiratának elfogadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 2/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek 
Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 73/2007. 
(IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. 
határozatával, a 15/2008. (II 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 
122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) 



Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 
92/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával, a 223/2013. (XI. 28.) Kt. 
sz. határozatával, a 25/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával és a 74/2015. (V. 28.)  Kt. sz. határozatával 
módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Mûvészetek Háza – 
Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának és a 
hiánypótlási felhívásnak.
 
A Képviselõ-testület a 188/2015. (XI. 26.) Kt. sz. határozatát jelen határozattal visszavonja.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2016. március 1-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás: 2016. március 1.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (GESZ) és a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde közötti 

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 6/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és az irányítása alá tartozó Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde 
között kötendõ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a jelen elõterjesztés mellékletét 
képezõ Munkamegosztási megállapodást az elõterjesztés melléklete szerint elfogadja. Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elõterjesztés mellékletét 
képezõ Munkamegosztási megállapodást a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral, illetve a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõdével, mint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem 
rendelkezõ intézményével aláírja.
 
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.
 

 
5. napirendi pont

A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása,
 módosító okiratának elfogadása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 1/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy a Hivatal egyeztetett-e a Tankerülettel, hogy az iskolák telephelyének címei 
bekerülnek a GESZ költségvetési szerv Alapító okiratába?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jogszabály szerint nem kell egyeztetni a Tankerülettel, és nem is történt 
egyeztetés, mivel az intézményi épületek teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak, és az 
önkormányzat telephelyeként is töltik be a funkciójukat. Az intézményekben léteznek olyan helyiségek, 
amelyek kizárólagosan a GESZ és az önkormányzat használatában vannak (itt találhatóak a takarítószerek, 
raktárak stb.), az önkormányzat így tudja mûködtetni az iskolákat.  
 
Kõrössy János: Úgy gondolja, hogy mivel más is használja az épületet, illett volna megbeszélni az illetékes 
szervvel a módosításokat.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület által elfogadott, a KLIK-kel történt megállapodás 
mellékletében megtalálható az épületen belüli összes helyiség, illetve hogy ki melyiket használja 
kizárólagosan vagy közösen a másik féllel. Az önkormányzatnak így számos helyisége maradt (pl. fûtõ, 
takarítószer-tároló helyiségek) saját használatban. Az önkormányzat a tulajdonosi jogait gyakorolva 
módosíthatja az Alapító okiratot, ezzel a használó jogait nem csorbítja.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gazdasági 
Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 120/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 149/2011 (VII. 13.) Kt. sz. határozatával, 
a 10/2012. (II. 09.)  Kt. sz. határozatával, a 71/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 247/2012. (XII. 20.) 
Kt. sz. határozatával, 28/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 79/2013. (III 28.) Kt. sz. határozatával, a 
31/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozatával és a 98/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak 
szerint módosítja:
 



A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2016. március 1-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ:  nyilvántartásba vétel 8 napon belül                     Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás: 2016. március 1.
                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete intézményvezetõi feladatainak 

ellátásra vonatkozó pályázat kiírása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 10/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést.
 
Kõrössy János: A pályázati felhívás néhány pontjára kitért. Véleménye szerint az intézménynek van egy 
hatályos SZMSZ-e, akkor miért kellene készíteni egy újat. Valószínû csak a folytonosságot kellene 
biztosítani.  A betöltött munkakör neve miért orvos? A 4. pontban a „foglalkozás jellege: teljes munkaidõ” 
részt, javasolja módosítani „kötetlen”-re. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Kjt. szerint az alap közalkalmazotti munkakört kell az érintett személynek 
(vezetõ) betöltenie, határozatlan idejû kinevezéssel ahhoz, hogy magasabb vezetõi megbízást kaphasson. (Ez 
esetben ez a munkakör az orvos munkakör.) A határozatlan idejû kinevezés után kinevezik határozott idõre a 
magasabb vezetõi feladatok ellátására. Amennyiben lejár a vezetõi jogviszonya az intézményvezetõnek, és 
nem választaná újra a fenntartó, úgy tovább élne a határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezése.      
 
Gromon István polgármester: A kötetlen munkaidõt nem támogatja. Az intézmény vezetõjének példát kell 
mutatnia a munkatársai felé, irányítani kell az intézményét, problémákat kell megoldania, ehhez 
folyamatosan jelen kell lennie az intézményben. Nem gondolja, hogy bármi azt támasztaná alá, hogy 
kötetlen munkaidõt kellene biztosítani egy ilyen nagyságú intézmény vezetõjének.  
 
Kiss István György: Kérdése, ha be van töltve az orvosok státusza, akkor hogy lehet a magasabb vezetõnek 
határozatlan státuszt biztosítani. 



 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testületnek ez esetben mérlegelnie kell, hogy melyik pályázót 
nevezi ki, és ha nem a jelenlegi vezetõt nevezi ki, akkor szükséges egy határozatlan státuszt biztosítania. A 
rendelõintézet esetében az OEP 100%-ban finanszírozza a státuszokat, így ez esetben ez problémát nem 
jelenthet. A bölcsõdében már úgy nevezték ki a kollégákat, hogy az egyik gyermeknevelõ kinevezése lejár a 
vezetõ határozott idejû kinevezésével egyidejûleg, tehát legrosszabb esetben az õ státuszán tovább tud 
dolgozni a korábbi vezetõ, ha a következõ pályázati eljárásban nem bíznák meg újra a feladat ellátásával.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete magasabb vezetõi megbízására történõ 
pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20-23. §-ban biztosított jogkörében eljárva Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi 
Rendelõintézete magasabb vezetõi megbízására pályázati kiírást jelentet meg a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben, a 
jelen határozat mellékletét képezõ pályázati felhívás szerint.
 
Határidõ: azonnal                                                      Felelõ: polgármester, 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 II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete magasabb vezetõi megbízására 
történõ pályázat lebonyolítását elõkészítõ bizottság létrehozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete magasabb vezetõi pályázatának elbírálásának 
elõkészítésére - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében - eseti 
bizottságot hoz létre.
 
Az eseti bizottság tagjai:

-          a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai,
-          a Pest Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara delegált tagja,
-          a közalkalmazotti tanács által delegált tag, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselõ.

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



7. napirendi pont
A „Pilisvörösvár – Solymár – Pilisszentiván összekötõ úr” 

tanulmányi tervének megrendelése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 17/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy Pilisszentiván Képviselõ-testületének döntését az ügy tekintetében már 
megkapták, még Solymár önkormányzatának határozatára várnak. Ismertette, hogy mely szakaszon kerülne 
kialakításra ez az összekötõ út.  
 
Kõrössy János: Úgy gondolja, inkább arról kellene tanulmányterv, hogy a Pilisvörösvár 10 sz. fõút – 
Pilisszentiván – Solymár közötti keresztirányú átjárása hogyan valósulhatna meg.    Nem gondolná, hogy 
Pilisvörösvárnak 1/3 arányban megérné az elõterjesztésben szereplõ projekt. Azt is felül kellene vizsgálni, 
hogy Pilisvörösvárról milyen átjárások lehetségesek Pilisszentiván irányába. Pilisszentiván határozottan lép 
fel a forgalom egyirányúsírásával kapcsolatosan. Pilisszentiván és Solymár esetében ez a tanulmányterv az 
iparterületi részre esik, míg Pilisvörösvár tekintetében lakot területen történik a forgalom elterelése. 
Mindenképpen fontos lenne a tanulmány terv készítése a párhuzamos fõútvonalakat összekötõ keresztutak 
forgalmát tekintve. Kérdése, hogy a tanulmányterv mennyire foglalkozik a várost érintõ forgalom 
megosztásával illetve a korlátozásokkal.  
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint Képviselõ úr két alternatívát összevont.
Az egyik alternatíva a szennyvízteleptõl az új solymári vasúti megállóhoz vezetõ út kialakítása. Ennek a 
megépítés nehézségebe ütközik, mivel a szennyvíztelep kerítése gyakorlatilag a város határát képezi, a 
kerítés másik oldala már a solymári területhez tartozik, tehát az elképzelt út teljes hosszában solymári 
közigazgatási területen haladna, ráadásul a Natura 2000 természetvédelmi területet foglalja magába. Emiatt 
korábban már állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól és a Magyar Közúttól, hogy engedélyeznének-e ezen 
a területen útépítést. A felsõbb szervek a természetvédelmi területre való hivatkozással elutasították az 
érdeklõdést. A továbbiakban is vizsgálják annak a lehetõségét, hogy a természetvédelmi terület szélén 
esetleg meg lehet-e valósítani az útépítést. Vörösvárnak is érdeke lenne ennek az útnak a kialakítása, de 
kizárólag a solymári önkormányzattal közös kivitelezésben tudná elképzelni.   
A másik alternatíva pedig az elõterjesztésben megfogalmazott Pilisvörösvár – Pilisszentiván – Solymár 
összekötõ út megépítése. A két út nem alternatívája egymásnak, mind a kettõnek meglenne a célja, 
funkciója. Mind a kettõvel foglalkozni kell, s azt kell elõbb megépíteni, amelyiket lehet.
 
Kozek Gábor: Véleménye szerint a Bányatelepen lakóknak nagy segítséget nyújtana ez az út, és 
megkönnyítené a polgárok mindennapjait az összekötõ út létesítése.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy azok a személyek fogják használni az összekötõ utakat, 
akik már egyébként is ismerik, használják ezeket az utakat, illetve akinek van helyismerete. Nem biztos, 
hogy Solymár polgárai nagyon fognak örülni ennek az összekötõútnak, mivel ha megvalósul, akkor a 
lakótelepnél fog csatlakozni a Fõ utcával.    
Mindenképpen arra kellene törekedniük, hogy mind a két alternatíva az összekötõ utak kapcsán idõvel 
megvalósuljon. Fontos mindhárom településnek, hogy a nagy kerülõket lerövidítve, idõt megtakarítva 
használhassák majd az összekötõ utakat.   
A helyszíni bejárás során az egyik tervezõvel gyalogosan végigjárták a szóban forgó útvonalat. Számos 
problémával kell még számolni, mivel vannak olyan részek, amelyek magántulajdonban vannak, és a 
solymári önkormányzatnak egyeztetnie kell az érintettekkel. A MÁV-val is szükséges egyeztetni, és a patak 
miatt vízjogi engedélyre is lesz szükség. Véleménye szerint egy hosszadalmas folyamattal kell számolni. 
 
Kõrössy János: Fontos, hogy a két fõút közötti területet vizsgálják meg, a jelenlegit és a várhatót, és 
szakmailag kerüljön alátámasztásra. Magas összegekbe fog kerülni az összekötõút elkészítése. Javasolja, 
hogy a tanulmányterv készítése elõtt vizsgálják felül, hogy hol érdemes-e, és milyen módon kiépíteni a 



három település között az összekötõ utat vagy utakat, és ezek után lépjenek tovább az ügy tekintetében. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A tanulmányterv készítése azért fontos, mert abban felmérésre 
kerül, hogy ez az átkötõ-út egyáltalán ténylegesen meg tud-e valósulni.
A többi részen, hogy hol lehet, még utat átvezetni, arra már engedélyes tervet lehet készítetni, így ehhez nem 
szükséges külön tanulmányterv.
Solymárral egyeztetni kell, hogy a Szabályozási tervét úgy módosítsa, hogy a Natura 2000 természetvédelmi 
terület határán legyen elhelyezve az összekötõút.     
Az elõterjesztésben szereplõ tanulmányterv lényege pontosan az, hogy egyáltalán megvalósítható-e ez az 
összekötõ út a települések között.
Ha az önkormányzat átvezetõ utat szeretne a másik település irányába építtetni, ahhoz építési engedélyes 
terveket lehet készítetni.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Képviselõ úr javaslatát akkor lehetne támogatni, ha több hely jöhetne szóba. 
Sajnos a tulajdonviszonyok így is nehézséget fognak jelenteni. Viszont kizárólag errõl a két alternatíváról 
beszélhetnek, amelyek a mai ülésen felvetõdtek. Nem véletlenül kezdeményezte Solymár, és több 
magántulajdonos ezen a területen az útépítés lehetõségét.        
 
Gromon István polgármester: Fontos, hogy a Képviselõ úr által felvetett újabb tanulmányterv-készítés 
fedezetének a forrását megjelöljék. Kéri, hogy Képviselõ úr nevezze meg, hogy minek a terhére biztosítsák a 
fedezetet?
 
Kõrössy János: Javasolja, hogy a napirendet majd a költségvetés tárgyalásakor beszéljék meg, amikor a 
keretszámot már látják a Képviselõk. Úgy gondolja, hogy elvi döntést hozhatnak a mai ülésen a 
Képviselõk.      
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kõrössy János Képviselõ úr javaslatát, hogy elvi döntést 
hozzanak további tanulmányterv készítésérõl.
 
No.: 10
A Képviselõ-testület a javaslatot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 2 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
elutasította.        
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
„Pilisvörösvár – Solymár – Pilisszentiván összekötõ út” tanulmánytervének megrendelésére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisszentiván Solymár és 
Pilisvörösvár településeket összekötõ útra a tanulmánytervet a másik két érintett településsel közösen 
elkészítteti, az alábbiak szerint:

-         a 2015. 07 22-i egyeztetésnek megfelelõen a tervezési költségen a három település egyenlõ 
arányban osztozik,

-         a Képviselõ-testület a Pilisvörösvárra esõ 330.000 Ft + ÁFA összeget biztosítja,
-         felkéri a Polgármestert, hogy Pilisszentiván és Solymár önkormányzatának képviselõ-testületi 

határozatait szerezze be arról, hogy a fedezet rájuk esõ részét biztosítják,
-         felhatalmazza a polgármestert, hogy a három település nevében a tanulmányterv készítõjével a 

szerzõdést az ajánlati árral, azaz 990.000 Ft + ÁFA összeggel aláírja, a dokumentumok átadásától 
számított 90 napos teljesítési határidõvel.

 
A Képviselõ-testület a fedezet forrását a 2016. évi költségvetésben a 2015. évi, tervek készítésére 
elõirányzott összeg maradványának igénybevételével biztosítja.



 
Határidõ: folyamatos                                                                                    Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

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

rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 15/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

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

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.
 
 

9. napirendi pont
A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló

 önkormányzat rendeletmódosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 18/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Szociális és 
Egészségügyi Bizottság és a Helyi Szociális Kerekasztal is tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet 
elfogadását. A rendelet szabályainak átgondolásával differenciáltabb támogatást lehet eredményezni, és a 
támogatási mértékek átgondolása mellett néhány technikai korrekció is szükségessé vált. Így a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság nagyobb mozgásteret kap a támogatások megállapításánál. 
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ: A jelenlegi rendelet 2015. március 1-jétõl hatályos, amely jelentõsen 
megváltoztatta az Önkormányzat segélyezési rendszerét. A rendelet megalkotása óta eltelt közel egyéves 
idõszak alatt a tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a rendelet a célját betölti, és az Önkormányzat 



által biztosított keret elegendõ a támogatások finanszírozására.    
A Szociális és Egészségügyi Bizottságra elsõsorban a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok 
vonatkoznak. A rendelet értelmében a települési rendkívüli támogatás összege 2000,- forintnál kevesebb, 
illetve a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-ánál (jelenleg 14.250,- forintnál) magasabb összeg nem lehet. 
A Bizottság nagyobb hangsúlyt fektetett a többgyermekes családokra, ez különösen érvényesül az 
iskolakezdési támogatások megállapításánál, mivel nagyobb összeggel – de határokon belül – támogatják a 
kérelmezõket. A Bizottság pl. ebben az esetben megállapított gyermekenként 5000,- forintos támogatást, de 
a többgyermekes családok esetében ezt nem tudta érvényesíteni, mert a felsõ határt (14.250,-) nem léphették 
át a rendelet értelmében. Ezért javasoljuk a rendelettervezetben, hogy az öregségi nyugdíj maximumára 
28.500,- forintra változzon a rendkívüli települési támogatás felsõ határa. Így a Bizottság egy igazságosabb 
és egységesebb segélyezési politikát tud kialakítani. Ez az elõbbiekben említett probléma a tüzelõtámogatás 
odaítélése kapcsán is felmerült, így ezek után a rászorulókat magasabb összeggel tudják majd támogatni.    
A Bizottság rendkívüli települési támogatásainak elõirányzata nem változik az elõzõ elõirányzathoz képest 
(3 millió forint).
 
Kõrössy János: Véleménye szerint, ha növekszik a támogatás összege, akkor kevesebb kérelmezõ kaphat 
majd támogatást. Nem biztos, hogy a jövõben elegendõ lesz a 3 millió forintos keret, ha növelik az adható 
összegek mértékét.
 
Kollár-Scheller Erzsébet elnök: Sajnos azért nem tudták felhasználni a tavalyi évben a rendelkezésre álló 
keretösszeget, mivel nem léphették túl a rendeletben megállapított eseti támogatási összegeket. Az 
iskolakezdési támogatások során aránytalanságokat éreztek a támogatások között, melyen szeretnének 
változtatni. Sok szempontot mérlegelnek és nem minden esetben adták a maximum összeget. Figyelik, hogy 
a kiadások minden esetben idõarányosak legyenek. A beiskolázások és az év végi tûzelõtámogatások 
nagyobb mértékû kiadásokat jelentenek. Nem gondolná, hogy a 3 millió forintos keretet túllépnék az idei év 
során, viszont igazságosabban tudnának a kérelmezõk részére támogatást biztosítani.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No.: 13

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú)

 szavazatával megalkotta.
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 

8/1997. (VI. 30.) sz. rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 19/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Az elõterjesztés három pontot sorol fel, amiért a rendelet módosítása szükséges. 



Kiosztásra került egy táblázat (19-3/2016.), amely helyesbíti az adatokat, melyekrõl tájékoztatást adott. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 14

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.)

önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 (1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)
 

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

11. napirendi pont
A Pilisvörösvár 6225/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 8/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6225/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6225/1 hrsz-ú, természetben az 
Õrhely utca és a vasút között elhelyezkedõ, jelenleg közútról megközelíthetetlen 6225/1 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában - a 16/2014. (VI.02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása 
érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6225/1 hrsz-ú földrészletet a 
településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. 
(VI.02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint, az Lke-4 övezeti 
elõírásoknak megfelelõen.
 
A Képviselõ-testület felkéri a 6225/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy az ingatlan belterületbe csatolási 
eljárását követõen az új helyrajzi számot kapott 6225/1 és a 8205/2 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítését 
végezze el.
 
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz készítése) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli.
 
Határidõ: 30 nap                                                       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.
 
 

12. napirendi pont
Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a, II/5. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésérõl 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 7/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata az 
Arany J. u. 1/a. II/5. számú önkormányzati lakás értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV.02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 139/2015. (IX.03.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati 
eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 573/A/5 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Arany J. u. 
1/a. II/5. szám alatti önkormányzati lakást értékesíti Siklósi Krisztián 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 151/a. szám 
alatti lakos részére, az ajánlat szerinti 7.500.000,- forintos vételáron úgy, hogy a szerzõdés megkötésekor 
vevõ a vételárat egy összegben megfizeti az eladónak.
Siklósi Krisztián által benyújtott pályázat a 139/2015. (IX.03.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek 
megfelelt. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Fogarasy Attila: Megjártam a hadak útját…” Vörösváriak a XX. század vérzivataraiban címû 

könyvének kiadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 11/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság is
tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Ismertette az elõterjesztést. Fogarasy Attila nagyon sok munkával, a szülõfaluja irántin szeretetbõl, 
foglalkozik a pilisvörösvári emberekkel, helytörténettel és díjmentesen szerkeszti a könyveket. Egyeztetett a 
szerzõvel, hogy 300 db könyv kiadását vállalja az önkormányzat, amivel Fogarasy Attila egyetértett. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata 
Fogarasy Attila: „Megjártam a hadak útját…” Vörösváriak a XX. század vérzivataraiban címû 
könyvének kiadásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 300 példányban kiadja Fogarasy 
Attila: „Megjártam a hadak útját…” Vörösváriak a XX. század vérzivataraiban címû kötetét, és bruttó 
500.000 forint keretösszeg biztosításával vállalja a nyomdai költségek elõfinanszírozását és a könyv 
terjesztését.
 
Fedezet: 2016. évi költségvetési rendelet
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Javaslat a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatalban
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 13/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását a következõ 
módosítással: június 27-tõl – július 1-jéig terjedõ idõszakra 5 nap helyett 4 nap szabadságot kell kivenni a 
dolgozóknak, mivel a július 1. a Köztisztviselõk Napja. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 2016. 
évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésérõl a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalban 2016. június 27-tól 2016. július 1. napjáig (4 munkanap) valamint a 2016. december 23. napjától 
2016. december 30. napjáig (5 munkanap) terjedõ idõszakra igazgatási szünetet rendel el.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezésérõl, valamint az 
ügyfelek megfelelõ tájékoztatásáról és a köztisztviselõi szabadságok fentiek szerinti kiadásáról.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 

15. napirendi pont



A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 14/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata a 
polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a alapján Gromon István polgármester 2016. évi 
szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt ütemterv alapján – elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                               Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 16/2016., 16-2, 16-3.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Kiosztásra került egy javított táblázat, amelyet további programokkal 
egészítettek ki, amelyeket ismertetett. Elmondta, hogy eddig két pályázatot adtak be a partnerkapcsolati 
rendezvények finanszírozásának csökkentése érdekében, és egy harmadik pályázaton is rész kívánnak venni, 
amely még folyamatban van. Amennyiben nyernek a pályázatokon, úgy ezt a keretösszeget nem fogják 
felhasználni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2016. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a 2016. évi partnerkapcsolati tervet, és a költségvetésben biztosított fedezet keretein belül 
felhatalmazza a polgármestert a partnerkapcsolati rendezvények elõkészítésére és lebonyolítására.
 
Fedezet forrása: 2016. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati rendelet ill. Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetési határozata.
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, NNÖ elnök
                                                                                                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
(1 képviselõ a szavazásban nem vett részt, a szavazópultját kikapcsolta)        



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

17. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 21/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrössy János: A Harcsa – Amúr utcai útépítések decemberben nem kerültek befejezésre, pedig az idõjárás 
ezt lehetõvé tette volna. Kérdése, hogy az aszfaltozott rész véglegesen elkészült-e?
További kérdése a Napos Oldalt érintõ intézményvezetõi pályázat elbírálásával kapcsolatos.  Korábban arról 
volt információjuk, hogy a témát a Képviselõ-testület is tárgyalni fogja, de ez nem történt meg, mi volt 
ennek az oka?
 
Gromon István polgármester: Az utak aszfaltozását kizárólag az idõjárás befolyásolta. Minimális 
útszakasz nem került megépítésre (100 m). A kivitelezõvel kötött megállapodás során megbeszélték, hogy 
amennyiben a tél elõre haladtával az idõjárás nem teszi lehetõvé az útépítést, ez esetben felfüggesztik a 
munkálatokat. Az útépítések nincsenek befejezve, nem kerültek átadásra az utcák. Amikor az idõjárás engedi 
a munkálatok folytatását, megépítésre kerül a még hiányzó szakasz és az esetleges hiányosságok.
      
A Napos Oldal vezetõi pályázattal összefüggésben elmondta, hogy a Képviselõ-testületnek nem hatásköre a 
témában dönteni, kizárólag a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának. Korábban azért mondta, hogy tárgyalni fogja a Képviselõ-testület, mert nem ismerte az erre 
vonatkozó jogszabályt. Jegyzõ asszony közben tájékoztatta, hogy semmilyen hatásköre nincsen a Képviselõ-
testületnek a vezetõi pályázat elbírálásában, egyedül csak az Intézményfenntartó Társulásnak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás a 
fenntartója a Napos Oldal Szociális Központnak. Az Intézményfenntartó Társulás egy önálló jogi személy. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nincsen hatásköre döntést hozni a Társulás 
ügyiben. Törvény szerint kizárólag a Társulási Megállapodás módosítását kell a Társulás tagtelepülései 
önkormányzatainak jóváhagyniuk. Minden egyéb kérdésben pl.: költségvetés, zárszámadás, 
intézményvezetõ-választás esetében a Társulási Tanács hozhatja meg a döntéseket, a Tanácsé a hatáskör.   
Polgármester úr korábban szerette volna, ha a Képviselõ-testület tárgyalta volna a vezetõi pályázattal 
kapcsolatos elõterjesztést is, de tekintettel arra, hogy pályázati eljárásról van szó, véleménye szerinti 
személyiségi jogi aggályokat vetett volna fel egy más fenntartó által megindított pályázati eljárásba való 
beavatkozás úgy, hogy a Képviselõ-testületnek nincs hatásköre az ügyben dönteni. 
 
Kõrössy János: Véleménye szerint tájékoztatást kaphatott volna a Képviselõ-testület az üggyel 
kapcsolatban. Esetleg a Képviselõ-testület a véleményét elmondhatta volna a vezetõválasztással 
összefüggésben.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A pályázati eljárásban személyes adatokat kezelnek, s van, aki zárt tárgyalást 
kért a Társulási Tanács elõtt. Félt, hogy bármelyik meghallgatott pályázó, akit esetleg „sérelem ér” az eljárás 
folyamatában, joggal indíthat eljárást a Képviselõ-testület.   
Korábban a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Napos Oldal Szociális Központot átadták az 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásába. A Képviselõ-testület polgármester urat delegálta a Társulásba, 
így a tagtelepülések polgármestereivel õ jogosult meghozni a döntést.  
 
Pándi Gábor alpolgármester: Az úttal kapcsolatos témát kiegészítené. A kivitelezõ decemberben 
szándékosan nem végezte a szegélykövek elhelyezését az utolsó száz méteren, mivel az alvállalkozó cégnek 
nem volt kapacitása az aszfaltréteget elhelyezni ezen a szakaszon (karácsony elõtt két nappal), utána viszont 



az idõjárás nem tette lehetõvé a munkálatok befejezését.     
 
Kõrössy János: Kérdése a mûszaki átadás mikorra várható?
 
Pándi Gábor alpolgármester: Az idõjárástól függ az utak elkészítése, utána várható a mûszaki átadás. 
Segítség lenne számukra, ha az utakkal kapcsolatos észrevételeit írásban megküldené Képviselõ úr. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2016. (I. 28.) 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) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

18. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 9/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2016. (I. 28.) 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) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

19. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrössy János: Szeretne kérni egy listát arról, hogy a Hivatal állományában, illetve alkalmazásában hány 
nyugdíjas dolgozik, és az alkalmazásuk milyen jogviszonyban és milyen javadalmazásban történik.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a februári képviselõ-testületi ülések mikor lesznek megtartva, és 
várható-e rendkívüli ülés?



 
Gromon István polgármester: A 2015. évi munkaterv a február 11-i rendes ülést tartalmazta. Utána a 
rendes ülés a hónap utolsó csütörtökén 25-én lesz megtartva.
Kéri, hogy a Képviselõk a vagyonnyilatkozataikat az ülés után adják le.
Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 2032-kor.           
 
 
 

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

  polgármester                                                                     jegyzõ


