
Ikt. szám: 01-351-21/2009.
 

Jegyzõkönyv
 
  
Készült: 2009. november 5. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin 1815-kor érkezett, Falics 
Jánosné, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, 
Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán,
 
Távollétét jelezte: Paul László,
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János,
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi 
Jánosné intézményi referens, Schreck Szilvia mûszaki osztályvezetõ, Sax László, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Fogarasy Attila, a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, dr. Ferencz Dóra ügyvéd, 
Gyimóthy Ákos fõépítész, Solti Kinga pályázati referens, Bándi Gábor projektmanager, Müller János a 
Városfejlesztõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és a vendégeket. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 13 fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 219. számú elõterjesztést és 
a zárt ülés elõtti legutolsó napirendként megtárgyalni. Felhívta a figyelmet a kiosztott kétoldalas e-mail 
másolatára, melyet a 2. napirendi pontnál fognak tárgyalni. További kiosztásra került anyag a „Jegyzõkönyv 
az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság ülésérõl”, melyre a 3. napirendi pontnál lesz szükség. Felhívta a figyelmet 
az értékbecslésre, amely megérkezett, és amelyet a 10-es napirendi pontban fognak megtárgyalni. A Bursa 
Hungarica pályázatokkal foglalkozó napirendhez kiosztásra került egy táblázat, amely összefoglalta a 
pályázatokat. Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételének elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontok felvételét a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: A jelenlévõ vendégeket és az õket érintõ napirendeket figyelembe véve a 
következõket javasolta. A meghívón szereplõ 5-ös és 6-os sorszámmal szereplõ elõterjesztéseket tárgyalják 
meg az elsõ és második napirendi pontban. Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjének módosítását a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 



  A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. Felügyelõ 
Bizottságának megválasztása és az Alapító Okirat 
módosítása (Et.: 205/2009.) TAGGYÛLÉS
 

Gromon István
Polgármester

 



1.)      Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár 
tanítási napjának átcsoportosításához (Et.: 199/2009.)
 

Gromon István
Polgármester

 

2.)      A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola nyugdíjba vonuló karbantartói 
státuszának további biztosításáról (Et.: 200/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

 

3.)      Pilisvörösvár, Fõ u. Programhoz bérleti szerzõdés 
jóváhagyása (Et.: 216/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

4.)      A „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító 
telep fejlesztése” tárgyában KÉ 19496/2009 számon 
megindított közbeszerzési eljárás eredménye (Et.: 
215/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

5.)      A szennyvíztelep területének bõvítése és az ingatlanok 
összevonása a KEOP-7.1.2.0 – 2008 - 0218 sz.
pályázattal összefüggésben (Et.: 209/2009.)  
 

Gromon István
Polgármester

6.)      A Német Nemzetiségi Iskola, Pilisvörösvár kéményeinek 
bontása és a palatetõ javítása (Et.: 218/2009. Et.: 218-
2/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

7.)      Egészségügyi ellátási szerzõdés módosítása dr. Für 
László háziorvossal (Et.: 201/2009.)
 

Gromon István
Polgármester 

8.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2009. évi 
költségvetésérõl szóló 1/2009. (II. 09.) Kt. sz. 
rendeletének módosítása (Et.: 207/2009.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

 

9.)      Értékesítendõ lakások pályáztatására irányuló 1. forduló 
végeredménye, új 2. fordulós pályázat kiírása (Et.: 
210/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

 

10.)
           
 

Római Katolikus Egyház plébániájának a Templom köz 
felöli kerítés javításának támogatása (Et.: 202/2009.)
 

Gromon István
Polgármester 

11.)     A Pilisvörösvár, Bányató u. 1. szám alatti 642/B/4 hrsz-ú 
társasházi ingatlannal kapcsolatos elõvásárlási jog 
érvényesítése vételi ajánlata (Et.: 211/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

 

12.)
           
 

Tulajdonosi hozzájárulás adása a sportpálya büfé épület 
bejegyzéséhez (Et.: 213/2009.) 
 

Gromon István
Polgármester

13.)
           
 

Alpolgármester választása, illetményének vagy 
tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása, 
valamint új bizottsági elnökök választása (Et.: 214/2009.)
 
 

Gromon István
Polgármester



14.)
           
 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak pótlása (Et.: 
204/2009.)

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

 
15.)

           
 

A 2009. december 20-i idõközi képviselõ-választásra 
fedezet biztosítása (Et.: 208/2009.)
 

Gromon István
Polgármester

16.)
           
 

Az Alpolgármester lemondásával, az új alpolgármester 
megválasztásával és a Hivatalban a nyugdíjba vonuló 
dolgozók jutalmazásával kapcsolatos költség biztosítása 
(Et.: 217/2009.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

 
 

17.)
           
 

Felügyelõ Bizottsági tagdelegálás a Pilisvörösvári 
Vízmûvek Kft-be (a megüresedett helyre) (Et.: 219/2009.)
 

Gromon István
Polgármester

18.)
           
 

2010. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálása (Et.: 206/2009.)
ZÁRT ÜLÉS
 

Gromon István
polgármester

 

19.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 212/2009.) Gromon István
polgármester

 
20.)  Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 203/2009.) dr. Krupp Zsuzsanna

 jegyzõ
 

21.)  Felvilágosítás kérés  

 
Taggyûlés napirendje

 
A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. Felügyelõ Bizottságának megválasztása és az Alapító Okirat 

módosítása (Et.: 205/2009.)
 

A taggyûlés ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 

1. napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának átcsoportosításához 
(Et.: 199/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 179/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár tanítási napjának 
átcsoportosításához szükséges fenntartói hozzájárulásról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §-ának (16) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár részére 2009. november 28-ra (szombat) egy 
tanítási nap átcsoportosítást engedélyezi.
 
Határidõ: 2009. november 28.                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
  
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
A Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyugdíjba vonuló karbantartói 

státuszának további biztosításáról 
(Et.: 200/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és a határozatban a második mondattól a 
következõ módosítást javasolta elfogadni: „…a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola nyugdíjba vonuló karbantartó státuszát határozott idõre 2010. december 31-ig biztosítja. A 
karbantartó státuszának megtartásáról a Képviselõ-testület az intézményvezetõ kérésére 2010 
szeptemberében újfent dönt.” 
Úgy gondolja, hogy ne határozatlan idõre biztosítsák az iskola számára a státuszt, mivel utána évekig nem 
lehet majd megszüntetni a munkakört. A Képviselõ-testület korábban úgy rendelkezett, hogy az 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselõk nyugdíjazása esetén dönt arról, hogy 
elvonja-e a státuszt vagy tovább biztosítja azt. A jelenlegi határozat-kiegészítéssel egy esetleges késõbbi 
elvonásnak a lehetõsége maradna fenn. 
 
Breierné Kalmár Éva: Elmondta, hogy az intézmény mûködéséhez és annak fenntartásához mindenképpen 
szükséges a státusz fenntartása. Az intézményben feladatcsökkenés nincs, nem is várható, és az intézmény 
mûszaki állapota sem a legmegfelelõbb. Felhívta a figyelmet arra, hogy a karbantartók a munkájuk mellett 
komoly értéket teremtenek és a szûkös dologi költségek miatt külsõs szakemberekkel nem tudnák a 
feladatokat ugyanilyen minõségben ellátni. Kérte, hogy támogassák az említett státusz fennmaradását a 
határozott idejû feltételekkel is.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a módosító javaslattal együtt: az Iskola nyugdíjba vonuló karbantartó státuszát határozott idõre, 
2010. december 31-ig biztosítja. A karbantartó státuszának megtartásáról a Képviselõ-testület az 
intézményvezetõ kérésére 2010. szeptemberében újfent dönt.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 180/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyugdíja vonuló közalkalmazott 
státuszának további biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola nyugdíjba vonuló karbantartó státuszát határozott idõre, 2010. december 31-ig 
biztosítja. A karbantartó státuszának megtartásáról a Képviselõ-testület az intézményvezetõ kérésére 2010. 
szeptemberében újfent dönt.
 



Határidõ: 2009. október 19.                                                                   Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár, Fõ u. Programhoz bérleti szerzõdés jóváhagyása 

(Et.: 216/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a a következõ 
módosítással: a bérleti szerzõdés 4.3 pontjában szereplõ összeget 100.000 forint/év, azaz összesen 500.000 
forintra módosítsák. 
A bérleti szerzõdés tervezete a felújítandó utcaszakasz (járdák és parkolók) fenntartásának terhét rója az 
Önkormányzatra a projekt befejezését követõ 5 éves fenntartási idõszakban. Az útszakasz fenntartását a 
jelenlegi gyakorlat szerint a Magyar Közút Kft-nek kellene ellátnia, de a valóságban ezt a feladatát nem látja 
el, ez ténylegesen már most is az Önkormányzatot terheli. A projekt megvalósításához az Önkormányzatnak 
szüksége van a tulajdonosi hozzájárulásra. Az MNV Zrt. a tulajdonosi hozzájárulást a mellékelt bérleti 
szerzõdés aláírása után adja meg , tehát ennek hiánya a projekt megvalósítását veszélyezteti.
A KKK a vagyonkezelõi hozzájárulásában a felújítással érintett területek önkormányzati tulajdonba adását 
javasolta. Amennyiben a Képviselõ-testület úgy dönt, hogy kezdeményezi az érintett terület önkormányzati 
tulajdonba vételét, akkor a fenntartás feladata mindenképpen az Önkormányzatot terheli majd.
A bérleti díj csökkentését azért javasolja, mert ha utólag esetleg félreértelmeznék a Bérleti Szerzõdést vagy 
valami követeléssel állnak elõ akkor, ne a 10 millió forint szerepeljen a szerzõdésben, hanem egy minimális 
összeg. 
Dr. Lovász Ernõ a Pénzügyi Bizottság külsõs tagja több esetben is nehezményezte, hogy egy igen hátrányos 
helyzetû bérleti szerzõdés fog az Önkormányzat aláírni. A felháborodásával egyetért: itt az állami tulajdonos 
és a vagyonkezelõ kihasználja azt a pozícióját, hogy az Önkormányzat a Bérleti Szerzõdés aláírása nélkül 
nem kapja meg a támogatási szerzõdést. A 623 millió forintos pályázati összeg elnyerésének azonban egyik 
feltétele, hogy elfogadja a Képviselõ-testület ezt a szerzõdést. A bérleti szerzõdés aláírása szerencsére azért 
nem jelent vállalhatatlan terheket az Önkormányzat számára, mivel olyan feladatok ellátását jelenti, amelyet 
az erre illetékes közútkezelõ helyett részben már ma is az Önkormányzat, illetve az ott lakók vagy 
üzlettulajdonosok látnak el (pl. járda tisztántartása). Többletfeladatot és költséget jelenthet a megépülõ 
parkolók tisztántartása vagy a kialakítandó zöldfelületek locsolása, karbantartása. Ezen feladatok költsége 
éves szinten elõreláthatólag 1-2 millió forint többletkiadással jár majd a város számára. A Fõ utca felújítása 
következtében viszont csökkennek az Önkormányzat bizonyos fenntartási költségei (pl. a csapadékvíz-
elvezetés megoldásának köszönhetõen nem kell az útmenti területek karbantartására költeni egy nagyobb 
felhõszakadás után). A projekt megvalósítása és a Fõ utca rendbetétele egy olyan jelentõségû elõrelépés 
Pilisvörösvár életében, amelynek érdekében érdemes vállalni a fenntartási költségek ilyenfajta emelkedését. 
Javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
 
Kõrösy János: Véleménye, hogy ez nem csak Bérleti Szerzõdés. Utalást tett a 2.4-es pontra, melyben 
kötelezettséget kell vállalnia az Önkormányzatnak arra, hogy a területen az összes felelõsséget vállalja, így 
az Önkormányzat tulajdonossá válhat. Ellentmondást lát az elõterjesztés és a szerzõdés között, miszerint a 
tényállásban az szerepel, hogy az Önkormányzat a projekt befejezését követõen 5 éves fenntartásra köti meg 
a bérleti szerzõdést, a szerzõdésben viszont az szerepel, hogy addig, amíg fennáll a létesítmény. Kérte a 4.3 
pont tisztázását is.
 



Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a jelenlegi szerzõdés mindazokra vonatkozik, akik ezen a 
pályázaton indultak, és ezzel állami vagyont érintõ területeket felújítanak. Az 5 éves fenntartás minden 
Európai Uniós pályázatban elõírt követelmény. A bérleti szerzõdés ezen túlmentõen további kikötéseket 
tartalmaz. 
 
Bándi Gábor: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. mint tulajdonos és a Közlekedési Koordinációs 
Központ, mint vagyonkezelõ kidolgozták ezt a mintaszerzõdést, amit alkalmaznak az ilyen típusú EU-s 
pályázatoknál, ahol állami tulajdont érintõ területeken folynak az önkormányzati munkálatok. Már az elsõ 
levelükben leírták, hogy csak az adatokat kell a szerzõdésben kitölteni. Megpróbálták a Polgármester úrral és 
a Jegyzõ asszonnyal kivetetni a konkrét összegrõl szóló részt, illetve az inflációkövetõ emelésrõl szóló 
bekezdést. Azonban még aznap visszajött a levél, hogy az eredetit töltsék ki, és szerepeljen benne a konkrét 
összeg. Elmondta, hogy minden EU-s szerzõdésnél nemcsak a megvalósításra szerzõdnek, hanem arra is, 
hogy az Önkormányzatok fenntartják a projekt eredményeit. Itt az összes tulajdonosi és vagyonkezelõi 
hozzájárulást is úgy kellett megkérni, hogy magához a beruházáshoz és a fenntartáshoz is kérjenek 
hozzájárulást. Mindenhol 5 év a fenntartási idõszak. A Támogatási Szerzõdésben is ez az idõszak fog 
szerepelni. Jelenleg kényszerhelyzetben van az Önkormányzat, ugyanis ha nem kötik meg a Bérleti 
Szerzõdést, abban az esetben a tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. nem fogja megadni a 
tulajdonosi hozzájárulását a beruházáshoz, és tulajdonosi hozzájárulás nélkül pedig nem köt támogatási 
szerzõdést a Pro Régió az Önkormányzattal. 
 
Zám Zoltán: Ha jól értelmezi, akkor az EU-s pályázatokból létesítendõ építmények 5 éven belül nem 
módosíthatóak vagy bonthatóak el. Tehát ez a szerzõdés addig él, amíg a létesítmény fennmarad. 
 
Bándi Gábor: Az Önkormányzattal kötendõ EU-s támogatási szerzõdésben 5 éves fenntartási idõszak lesz 
megjelölve, amíg mindenképpen fenn kell tartani az elkészült projektet. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását, a szerzõdés kiegészítésével a 4.3 pontja 100.000 forint/év, azaz összesen 500.000 forintra 
módosítsák. 
 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 181/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Fõ utca-felújítással kapcsolatos bérleti szerzõdés jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Fõ utca program 
megvalósítása érdekében jóváhagyja az állami tulajdonban lévõ 10. sz. fõút vagyonkezelõi jogait gyakorló 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendõ, a tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének 
feltételét jelentõ, a Fõ utca-felújítás keretében megvalósuló létesítmények jövõben fenntartásával 
kapcsolatos bérleti szerzõdés tervezetét. 
A Képviselõ testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a bérleti szerzõdést 
aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont



A „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyában KÉ 19496/2009 
számon megindított közbeszerzési eljárás eredménye 

(Et.: 215/2009.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 182/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
„Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyában KÉ 19496/2009 
számon megindított közbeszerzési eljárás eredményérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzésrõl szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény alapján 
 

1.      a KÉ 19496/2009 „A Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” második 
fordulós pályázati dokumentációjának, részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) és 
költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítésére és a pályázat benyújtására” lefolytatott 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, és nyertesnek a ERBO-PLAN 
Mérnöki Szolgáltató Kft.-t  (5700 Gyula, Hold utca 10.) hirdeti ki, az ajánlat szerinti nettó 
4.800.000.- HUF ajánlati árral, mint a legalacsonyabb ajánlati árral (a 57 § (2) a pontja szerint).

2.      a Kbt. 88. § (1) f) pontjára hivatkozva a MultiContact Consulting Kft. ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja.

3.      felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel, az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató 
Kft-vel (5700 Gyula, Hold utca 10.) nettó 4.800.000.- HUF összegben az ajánlatban foglaltak szerinti 
tartalommal a vállalkozási szerzõdést aláírja.

 
A fedezet forrását a 98/2009. (VI. 25.) Kt. sz. határozattal megerõsített (154/2008. (IX. 29.)) Kt. sz. 
határozat és a nyert pályázati összeg biztosítja.
 
Határidõ: 2009. 10. 28.                                                                      Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A szennyvíztelep területének bõvítése és az ingatlanok összevonása a KEOP-7.1.2.0 – 2008 - 0218 sz.

pályázattal összefüggésben (Et.: 209/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 183/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
szennyvíztelep területének bõvítésérõl és ingatlanok összevonásáról a KEOP-7.1.2.0 – 2008 - 0218 
sz. pályázattal összefüggésben



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 

1.      megszüntetve a szennyvíztelepet határoló jelenlegi, nem hivatalos földutat, az 1577 hrsz. és 1580 
hrsz.-ú ingatlanok teljes területét a szennyvíztelep céljára hasznosítja, s ezzel 1017 m2 további 
területet biztosít a szennyvíztelep bõvítéséhez,

2.      megindítja a Szabályozási terv módosítását az 1580 hrsz. és az 1581 hrsz.-ú ingatlanok irányában 
is, ezzel 3.571 m2 bõvítési lehetõséget biztosítva, részben a jelen helyzet hivatalos dokumentálása 
(kerítéssel elfoglalt terület az 1580 hrsz.-bõl 1100 m2), részben a jövõbeni bõvítés lehetõségének 
biztosítása céljából,

3.      a Módosított szabályozási terv szerinti véderdõ telepítését a következõ évek költségvetési tervében, 
mint szakfeladatot elõírja,

4.      a Pilisvörösvár és Solymár települések egyes ingatlanjainak megközelítését eddig biztosító, nem 
hivatalos földút megszüntetése miatt a Pataksor utcában a patak feletti híd kiszélesítését és 
megerõsítését a következõ évek költségvetési tervében, mint szakfeladatot elõírja,

5.      az 1578 hrsz.-ú ingatlan jogerõs elidegenítését s az elbirtoklás átvezetését követõen hozzájárul az 
1577 hrsz., az 1578 hrsz. és az 1579 hrsz.-ú ingatlanok összevonásához,

6.      elfogadja azt az elvi koncepciót, hogy az összevont három ingatlanon valósul meg a 
KEOP-7.1.2.0 – 2008 – 0218 pályázat szerinti szennyvíztelep-bõvítés.  

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármester a jelen határozat tartalmának megfelelõ 
nyilatkozatok, hozzájárulások aláírására.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Iskola, Pilisvörösvár kéményeinek bontása és a 

                                palatetõ javítása (Et.: 218/2009. Et.: 218-2/2009.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felhívta a figyelmet az 
elõterjesztéshez kiosztott (új) módosított határozati javaslatra, amely már tartalmazza az iskolától bekért 
árajánlatokat és ennek ismeretében készült el a módosítás. 
Az új határozat abban különbözik az eredetitõl, hogy a villámvédelembõl megmaradt 565.842 forint 
átcsoportosítását az iskola kéményeinek bontása és a palatetõ javításának céljára az intézménynek az 
Önkormányzat engedélyezi. Az Igazgató asszonnyal egyeztetett és úgy döntöttek, hogy bár a teljes munkára 
beérkezett ajánlatok meghaladják ezt az összeget, az Intézményvezetõ a szerzõdést úgy fogja megkötni, 
hogy a különbözet - ami 206.000 forint lesz -, a jövõ évben kerüljön kifizetésre. Az iskola vállalta, hogy ezt 
a hiányzó összeget a 2010-es költségvetésébõl maga fogja finanszírozni.
Jelenleg felújításra a villámvédelembõl megmaradt összeget tudja az Önkormányzat biztosítani. Így most, a 
teljes munka elvégzését meg tudják rendelni. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta az elõterjesztést, és elfogadásra javasolta. 
 
Kõrösy János: A beruházás céljával egyetért, egyik kérdése lenne, hogy egy villámvédelmi ajánlatnak több 
mint 25 %-a hogyan maradhatott meg? Nagy arányú maradványnak tartja az összeget. Másik kérdése, hogy 
kell-e építési engedély a kémény visszabontásához? 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Nem kell építési engedély, a kémény visszabontása-építése csak bejelentés-
köteles 2009. október 1-jétõl.
 



Gromon István polgármester: A tavalyi évben több olyan felújítás volt az intézményekben, amelyekben 
mind az ajánlatok bekérése, mind a szerzõdéskötés az Intézményvezetõ hatáskörében volt. Idézett néhány 
sort az Intézményvezetõ levelébõl, amely választ adhat a különbözet kérdésére. Szavazásra tette fel a 
kiosztott határozati javaslat elfogadását (218-2/2009.). 
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 184/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár megrongálódott tetõszerkezetének javításáról, 
illetve a rossz állapotban lévõ kéményeinek lebontásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Pilisvörösvár használaton kívüli, balesetveszélyes kéményeinek elbontását, valamint a tetõszerkezet 
sérült, szintén balesetveszélyes részeinek javítását támogatja azzal, hogy a villámvédelem kiépítésébõl 
fennmaradó 565.842 forintot pénzeszközátadásként biztosítja a fenti munkálatok elvégzésére.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert a pénzeszköz-átadásáról szóló új megállapodás aláírására, 
valamint a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosításának elõkészítésére.
 
Fedezet forrása a 2009. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7.      napirendi pont
Egészségügyi ellátási szerzõdés módosítása dr. Für László háziorvossal

(Et.: 201/2009.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 185/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata dr. 
Für László háziorvos egészségügyi ellátási szerzõdésének módosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Dr. Für László kérelmére Dr. Für László 
egészségügyi ellátási szerzõdését az alábbiak szerint módosítja:
 

1.      A szerzõdés bevezetõ része az alábbiak szerint módosul: „amely létrejött egyrészrõl Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1., 
képviselõje: Gromon István polgármester – mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészrõl a Für 
és Petõ Orvosi Betéti Társaság ? székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Klapka utca hrsz.:1919/3, fióktelepe: 
2085 Pilisvörösvár, Fõ utca 188., adószáma: 23646854-1-13, cégjegyzékszáma:13-06-063333, 
képviselõje Dr. Für László, ? mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között”
 

2.      Az alapszerzõdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
 



A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított egészségügyi ellátási szerzõdés és az 
esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatok aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

8.      napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésérõl szóló 

1/2009. (II. 09.) Kt. sz. rendeletének módosítása (Et.: 207/2009.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A rendeletmódosítást a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.

 
Falics Jánosné: A költségvetést átnézve felmerült benne a kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy minden 
Intézményben jelentõs az étkezésekben résztvevõk számának a csökkenése. Kérdése, hogy nem lehetne-e 
belsõ ellenõrzéssel ennek okát kideríteni?
 
Zám Zoltán: Véleménye szerint a családok anyagi helyzetének romlása miatt lehet ez a csökkenés.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendeletmódosítás 
elfogadását. 
 
No: 10
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2009. (XI. 09.) számú rendelete 

a 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II. 09.) Kt. sz. rendeletének módosításáról
 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk 13 (fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

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

 
 

9.      napirendi pont
Értékesítendõ lakások pályáztatására irányuló 1. forduló végeredménye, új 2. fordulós pályázat 

kiírása (Et.: 210/2009.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozatot. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.

 
 
 

No: 11



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 186/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Klapka u. 4/B. C épület fszt. 1. sz. önkormányzati bérlakás értékesítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 34/2007. (XII. 04.) számú, az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a 
Pilisvörösvár, Klapka u. 4/B. C épület fszt. 1. sz. önkormányzati bérlakást értékesíti, a pályázat nyertese 
Nagy Zoltán Pilisvörösvár, Klapka u. 4/B. B ép. II/1. sz. alatti lakos részére, 6.215.500 forintos vételáron, 
mivel Nagy Zoltán pályázata a 130/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy az elõterjesztéshez tartozik egy értékbecslés, mely a 
Muskátli köz 5. sz. alatti ingatlanra vonatkozik. Úgy gondolták, hogy esetleg erre az ingatlanra nagyobb lesz 
az érdeklõdés, mint a társasházi lakásokra, és ezért kéri, hogy egészítsék ki a határozatot a Muskátli köz 5. 
sz. ingatlannal. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta a határozatot az Arany J. u. Bányató u. 4/a-val kiegészítve, a Muskátli köz nélkül, mivel akkor még 
nem készült el az ingatlanbecslés. A tegnapi nap folyamán érkezett értékbecslés alapján a Muskátli köz 
ingatlant 10.500.000 forintra becsülték. Kéri, hogy ezzel az összeggel egészítsék ki a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat elfogadását, az összeg 
kiegészítésével. (10.500.000 forint) 
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 187/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata 
egyes, üresen álló, önkormányzati lakások újbóli (2. forduló) értékesítési pályáztatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 34/2007. (XII. 04.) számú, az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 
az alábbi, jelenleg üresen álló lakásokat nyilvános pályázat útján meghirdeti eladásra, a jelen határozat 
mellékletét képezõ hirdetményminta szerint, az alábbi limitáron:
 
Arany J. u. 1/b. II/6.                (2. forduló)                  10.965.000,- Ft
Bányató u. 4/a. I/3.                  (2. forduló)                    7.905.000,- Ft
Muskátli köz 5.                        (1. forduló)                  10.500.000,- Ft
 
A hirdetményt 60 napra ki kell függeszteni (kezdõnap a Vörösvári Újságban való megjelenés 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 Képviselõ-testület hozza meg.
Határidõ: azonnal és folyamatos                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

10. napirendi pont
Római Katolikus Egyház plébániájának 

a Templom köz felöli kerítés javításának támogatása
(Et.: 202/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertetve az elõterjesztést 
elmondta, hogy lakossági bejelentés alapján a Mûszaki osztály munkatársai megállapították, hogy a plébánia 
kerítése a Templom köz felöli oldalon élet- és balesetveszélyes, ezért azt lezárták. Balla Sándor plébános úr 
kérte, hogy az Önkormányzat támogassa az Egyházközséget, mivel a kerítés lebontásának és 
helyreállításának költsége 1.500.000 forint. Az elõterjesztéssel kapcsolatban még elmondta, hogy a 
határozati javaslat kiegészítésre szorul a fedezet forrása vonatkozásában, tehát a támogatást a 2009. évi 
költségvetés társadalmi szervek tartalékkeretébõl és a fejlesztési tartalékkeretbõl fedezik. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testület tagjait, hogy az elõterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, melynek során több javaslat hangzott el a támogatás összegét illetõen. A 
Bizottság ugyanakkor határozatot nem hozott, mivel a szavazatok aránya egyik esetben sem érte el a 
minõsített többséget. 
 
Kõrösy János: Kérte a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét hogyan határozták meg. 
Az elõterjesztésbõl nem derül ki, hogy a Plébános úr mekkora összegû támogatást szeretne. 
 
Gromon István polgármester: A Plébános úr konkrét összeget nem jelölt meg a kérelmében. A támogatás 
összegére a, 2009. évi költségvetés „társadalmi szervek tartalékkeret” során még rendelkezésre álló összeg 
alapján tett javaslatot. Elmondta továbbá, hogy az elõterjesztés elkészítését követõen két, függõben lévõ 
kifizetés történt társadalmi szervek részére, így az általa meghatározott 650.000 forint támogatás egy részét a 
fejlesztési tartalékkeretbõl biztosítanák.  
 
Zám Zoltán: A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tett javaslatát továbbra is 
fenntartja, miszerint az Egyházközséget 500.000 forinttal támogassák tekintettel arra, hogy a társadalmi 
szervek tartalékkerete a fentiek alapján 200.000 forintos kifizetésére nyújt csak fedezetet. Így a fennmaradó 
összeget a fejlesztési tartalékkeretbõl tudnák csak biztosítani. Az általa javasolt összeg is terhet jelent 
jelenleg az Önkormányzat költségvetésének, ezzel együtt módosító javaslata a támogatás összegét illetõen az 
általa fent megjelölt összeg (500 e forint). 
 
Pándi Gábor: Zám Zoltán módosító javaslatával egyetért, tekintettel arra, hogy a polgármesteri keret nem 
fedezi teljes mértékben az elõterjesztésben foglalt javasolt támogatás összegét. 
 
 Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a határozati javaslatba befogadta azt a módosító javaslatot, 
miszerint a fedezet forrása a 2009. évi költségvetés társadalmi szervek tartalékkerete és a fejlesztési 
tartalékkeret együttesen, ennek megfelelõen szavazásra elõször az eredeti határozati javaslatot teszi fel az 
elhangzott módosító javaslattal a 650.000 forintos támogatásról, s ha az nem megy át, akkor utána a kisebb 
összegû javaslatot teszi fel szavazásra. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással. 
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 188/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Római Katolikus Plébánia kerítésjavításának támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Római Katolikus Plébánia 
élet- és balesetveszélyes kerítésének javítását támogatja. A kerítés helyreállítására vonatkozó beruházást az 
Egyházközség bonyolítja le. 



A kerítésfal Templom köz felöli élet- és balesetveszélyes szakasza lebontásának és újjáépítésének 1,5 millió 
forintos költségeihez az Önkormányzat támogatási szerzõdés keretében 650.000 forint támogatást nyújt a 
Római Katolikus Plébániahivatal részére.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásról szóló szerzõdést írja alá, valamit a jegyzõt, 
hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elõ. A támogatási összeggel való elszámolás határideje 
2010. január 31. napja. 
Fedezet forrása a 2009. évi költségvetés társadalmi szervek tartalékkerete (pm. keret) + a fejlesztési 
tartalékkeret. 
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Bányató u. 1. szám alatti 642/B/4 hrsz-ú társasházi ingatlannal kapcsolatos 

elõvásárlási jog érvényesítése vételi ajánlata
(Et.: 211/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a Pilisvörösvár 
Bányató u. 1. sz. alatti 642/B/4 hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosa lakását el kívánja adni. A társasház 
Alapító Okirata szerint Pilisvörösvár Város Önkormányzata élhet elõvásárlási jogával az ingatlan 
eladásakor, mivel a társasházban önkormányzati tulajdonban lévõ lakások találhatók. Tájékoztatta a 
jelenlévõ Képviselõket, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot. 
 
 
No: 14 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 189/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Bányató u. 1. szám alatti 642/B/4 hrsz-ú társasházi ingatlannal kapcsolatos vételi 
ajánlatról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Bányató u. 1. 
szám alatti 642/B/4 hrsz-ú társasházi ingatlannal kapcsolatban nem él az elõvásárlási jogával, az ingatlant 
nem vásárolja meg.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás adása a sportpálya büfé épület bejegyzéséhez

(Et.: 213/2009.)
 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Röviden ismertette az 
elõterjesztéssel kapcsolatos szakmai véleményt, miszerint a sportklub-faház a korábbi Képviselõ-testületek, 
illetve polgármesterek hozzájárulásával épült meg és mûködött. A faház földhivatali bejegyzése viszont 
hivatalosan nem történt meg. A tulajdonviszonyok végleges jogi rendezése érdekében javasolt, hogy a 
Képviselõ-testület adja meg tulajdonosi hozzájárulását Heer István magánszemélynek a Pilisvörösvár Szent 
Erzsébet u. 37. szám alatti, 3684 hrsz-ú ingatlanon a büfé faház felépítmény földhivatali átvezetéshez, illetve 
külön helyrajzi számú ingatlanként történõ feltüntetéshez. E jogügylethez szükséges ugyanakkor az ingatlan 
tulajdonosának az elõvásárlási jogáról való lemondása is, ezért javasolt e nyilatkozat megadása is. 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 3684 hrsz. ingatlanon lévõ büfé felépítmény földhivatali bejegyzésérõl és a faház-büfé 
tulajdonjogának átvezetésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint a Pilisvörösvár 3684 hrsz. ingatlan 
tulajdonosa a faházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok végleges jogi rendezése érdekében Heer István 
magánszemély részére a 2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet u. 37. szám alatt fekvõ, 3684 hrsz-ú ingatlanon a 
büfé-faház felépítmény földhivatali átvezetéshez, illetve külön helyrajzi számú ingatlanként (peralátöréssel) 
történõ feltüntetéshez tulajdonosi hozzájárulását adja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 34/2007. (XII. 04.) rendelet 6. § (2) bekezdése alapján. A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a bejegyzéshez szükséges nyilatkozatok aláírására.
A Képviselõ-testület, mint a 3684 hrsz. ingatlan tulajdonosa a felépítmény feltüntetéséhez és külön helyrajzi 
számra történõ átvezetéséhez szükséges tulajdonjog-rendezésnél elõvásárlási jogával élni nem kíván, 
tekintettel Heer István 2009. október 28-án kelt nyilatkozatára, amely szerint a tulajdonjogának földhivatali 
feltüntetését követõen a 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatban foglalt 3 millió forint összegû vételáron 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a faház épületet el kívánja adni.  
 
A Képviselõ-testület a 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozata utolsó tagmondatát – mely szerint „az 
üzemeltetõ az adásvétellel egyidõben a büfé mûködési engedélyét visszavonja”- az alábbiak szerint 
módosítja: „az üzemeltetõ az adásvétellel egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy a büfé mûködési 
engedélyét térítésmentesen az Önkormányzat által meghatározott új üzemeltetõ részére átadja.”
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az épület földhivatali feltüntetését követõen az adásvételi 
szerzõdés megkötésére a jelen határozattal módosított 151/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatban foglaltaknak 
megfelelõen.  
 
Határidõ: folyamatos                                                                      Felelõs: Jegyzõ, Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Alpolgármester választása, illetményének vagy tiszteletdíjának és 

költségátalányának meghatározása, valamint új bizottsági elnökök választása
(Et.: 214/2009.)

 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy Szakszon József 
alpolgármester 2009. szeptember 28. napján kelt írásbeli nyilatkozatával lemondott képviselõi 
mandátumáról, s ezzel alpolgármesteri tisztsége is automatikusan megszûnt. A megüresedett alpolgármesteri 
tisztségre Kimmelné Sziva Máriát, a PVKB elnökét javasolta megválasztani, társadalmi megbízatású 
alpolgármesterként. Javasolta továbbá, hogy a Képviselõ-testület az új alpolgármesternek a törvényi 
minimum szerinti tiszteletdíjat, tehát havi bruttó 173.925 forintot, valamint 30.000 forint költségtérítést és 
hivatali telefonhasználatot állapítson meg. Kimmelné Sziva Mária helyett a PVKB élére új elnököt kell 
választani, mely tisztségre Pándi Gábort javasolta, aki jelenleg is tagja a bizottságnak. Pándi Gábor helyett 
az OKSB elnökének Lukács Katalint javasolta, aki jelenleg is tagja az OKSB-nek. A PVKB-ban Pándi 
Gábor megüresedett helyére Preszl Gábort javasolta megválasztani. Az elõterjesztés ismertetésekor még 
elmondta, hogy az egyes önkormányzati bizottságok személyi összetételének módosításáról szóló IV. számú 
határozati javaslat hiányosságát észlelte az anyag kiküldését követõen, melybõl kimaradt az Oktatási 
Kulturális és Sportbizottság egy megüresedett helyére történõ személyi javaslat megtétele. A IV. számú 
határozati javaslat a Bizottsági üléseken elhangzott javaslat alapján kiegészül azzal, hogy a Képviselõ-
testület Paul Lászlót válassza meg az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tagjának. 
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elõterjesztést az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta, és mind 
a négy határozati javaslatot támogatta. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
elõterjesztést megtárgyalva azon a véleményen volt, hogy az alpolgármester megválasztása ügyében nem 
dönt, mivel e kérdésben nem kompetens. A II. számú határozati javaslat vonatkozásában módosító javaslatot 
tett, miszerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 173.925 forint/hó helyett 175.000 forint 
kerekített összeg legyen. A módosító javaslatot elõterjesztõként befogadta. A Bizottság támogatta a 
módosított II. és IV. számú, illetve az elõterjesztésben foglaltak szerinti III. számú határozati javaslatok 
elfogadását. Elmondta továbbá, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság szintén mind a négy határozati javaslat 
elfogadását támogatta a már említett módosító javaslatokkal együtt. 
Tájékoztatta a Képviselõket, hogy az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani. Javasolta, hogy 
gépi titkos szavazással bonyolítsák le az alpolgármester-választást, illetve a többi döntéshozatal már nyílt 
szavazással történjen. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy mind az alpolgármester, mind pedig a 
bizottsági tagok megválasztásánál csak akkor érvényes a szavazás, vagyis a kinevezés, ha a tisztséget a jelölt 
elfogadta. 
 
Kõrösy János: Kérdése a Polgármester úrhoz, hogy az alpolgármester által eddig ellátott feladatok a 
személyi változás miatt módosulnak-e?
 
Gromon István polgármester: Az alpolgármester feladata az új alpolgármester megválasztásával módosul.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy Szakszon József tisztségét fõállású 
alpolgármesterként látta el, így feladatait a munkaköri leírása tartalmazta. Ezzel szemben a társadalmi 
megbízatású alpolgármester munkaköri leírással nem rendelkezik majd, feladatait a Polgármester úr által 
kiadott úgynevezett Polgármesteri utasítás tartalmazhatja. A törvény kimondja, hogy a társadalmi 
megbízatású alpolgármesterre hatáskört átruházni nem lehet. A polgármestert helyettesíti távollétében, 
illetve az általa kijelölt ügyekben járhat csak el, ezáltal is segíti munkáját. Természetesen a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatban átvezetnek majd minden egyes változást, illetve módosítást.  
 
Gromon István polgármester: Kõrösy János képviselõ úr kérdésére elmondta, hogy az alpolgármester 
alapvetõ feladata a polgármester munkájának segítése, valamint távollétében helyettesítése, ezen kívül 
természetesen konkrét feladatok ruházhatók át rá. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy Kimmelné Sziva Mária 
megválasztás esetén mik azok a feladatok, melyek szakmai tapasztalatai, munkája révén szerzett gyakorlata, 
kapcsolatai és hozzáértése alapján indokolt, és vállalható számára is.    
 



Kõrösy János: Javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíját az elõterjesztésben foglaltaktól eltérõen, attól 
magasabb összegben határozzák meg a feladatok súlyát és mennyiségét tekintve. 
 
Kimmelné Sziva Mária: Polgármester úr szándékával teljes mértékben egyetértett, mind a megválasztása 
esetén ráruházott feladatok vonatkozásában, mind pedig a javadalmazásával kapcsolatban ezért nagyobb 
összegû tiszteletdíjra nem tart irényt. A korábbi évek gyakorlatával maga is egyetért, melynek alapján kérte, 
hogy a tiszteletdíját a törvény általi minimum összegben határozzák meg.  Megköszönte ugyanakkor Kõrösy 
János és több Képviselõ megelõlegezett bizalmát és reményét fejezte ki arra nézve, hogy maximálisan meg 
tud majd felelni az elvárásoknak. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. számú határozati javaslat 
elfogadását (Gépi, titkos szavazás). 
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 191/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján Kimmelné Sziva Máriát megválasztja társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek. 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosításának tervezetét a határozat 
értelmében terjessze a Képviselõ-testület elé és a szükséges egyéb személyzeti lépéseket készítse elõ.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati 
javaslatot a módosítással (bruttó 175.000 forint).  
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 192/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kimmelné Sziva Mária társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján bruttó 175.000 forint/hó 
összegben határozza meg.
 
Fedezet forrása a Polgármesteri Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. számú határozati 
javaslatot.  
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 193/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére költségátalány megállapításáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Kimmelné Sziva Mária társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdésére tekintettel 30.000 forint/hó 
költségátalányt és hivatali telefonhasználatot állapít meg.
 
Fedezet forrása a Hivatal személyi jellegû kiadásai.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. számú határozati 
javaslatot a módosítással (Paul Lászlót megválasztja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjának).  
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 194/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata az 
egyes önkormányzati bizottságok személyi összetételének módosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az 1990. évi LXV. törvény 22. § 
(1) bekezdése értelmében és az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatának 25. §-a alapján
 
-         Pándi Gábort megválasztja a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének,
-         Lukács Katalin Ágnest megválasztja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének,
-         Preszl Gábort megválasztja a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának,
-         Pándi Gábort megválasztja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökhelyettesének,
-         Paul Lászlót megválasztja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjának.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását a 
változásoknak megfelelõen készítse elõ és terjessze Képviselõ-testület. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester   
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Gratulált Kimmelné Sziva Mária alpolgármesteri címéhez, majd felkérte 
Kimmelné Sziva Máriát hogy, az Ötv. rendelkezéseinek megfelelõen tegye le a Szervezeti és mûködési 
szabályzatnak megfelelõ esküt a Képviselõ-testület elõtt. Kéri, hogy az általa elõre felolvasott esküt 
Kimmelné Sziva Mária mondja utána. (Elhangzik a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerinti eskü.) 
Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak pótlása

(Et.: 204/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
az elõterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Elmondta, hogy egyes szavazókörökben – így a 8. sz. szavazókörben is – az utcajegyzéket kellett 
módosítani, és emiatt a korábban megválasztott tagok megbízatásának törvényes feltételei megszûntek, tehát 
új póttagok megválasztása szükséges. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 



 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 195/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 8. 
sz. szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdése, továbbá a 30.§-a alapján a 8. sz. szavazókör szavazatszámláló 
bizottságba megüresedés miatt  az alábbi új  póttagokat választja meg: 
 
Peller Erika                  póttag            Petõfi S. utca 51.
Huszár Gergõ              póttag             Szõlõkert köz 7.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ/ HVI vezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

15. napirendi pont
A 2009. december 20-i idõközi képviselõ-választásra fedezet biztosítása 

(Et.: 208/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztésben foglaltakat 
összegezve elmondta, hogy Szakszon József, Pilisvörösvár 8. sz. egyéni választókerület önkormányzati 
képviselõjének képviselõi megbízatásáról történõ lemondása miatt 2009. december 20. napjára kitûzött 
idõközi választás költségét az önkormányzat kell hogy viselje, az önkormányzatok jogállásáról szóló törvény 
alapján. Ennek alapján az idõközi választás költségeinek biztosításához 800.000 forint elõirányzat-
átcsoportosítás szükséges.  
Tájékoztatta a jelenlévõ Képviselõket, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és a támogatta a határozati javasoltat. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 196/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2009. december 20-i idõközi önkormányzati képviselõ-választás során felmerülõ költségek 
biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2009. december 20-i idõközi 
önkormányzati képviselõ-választás során felmerülõ költségeket a szükséges 800.000 forint (azaz 
nyolcszázezer forint) összegben biztosítja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (3) 
bekezdése alapján. 
 
A fedezet forrása a 2009. évi költségvetés általános tartaléka.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosítását 
készítse elõ és terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ 
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Az Alpolgármester lemondásával, az új alpolgármester megválasztásával és a Hivatalban a nyugdíjba 

vonuló dolgozók jutalmazásával kapcsolatos költség biztosítása
(Et.: 217/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a 2009. évi 
költségvetésben az alpolgármesterrel kapcsolatos személyi kiadáshoz, a megválasztott új alpolgármester 
tiszteletdíjához, valamint a Hivatalban – ez idáig 3 fõ bejelentése, illetve várhatóan még két fõ szándéka 
alapján – nyugdíjba vonuló dolgozók jutalmazásához szükséges fedezet nem áll rendelkezésre. A kifizetések 
teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Hivatal személyi jellegû keretének növelése. Tájékoztatta a 
jelenlévõket, hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, 
melynek során az abban foglalt összegeket két részre osztva – egyrészt az alpolgármester lemondásával, 
illetve az új alpolgármester megválasztásával kapcsolatos (1.200.000 forint), másrészt pedig a nyugdíjba 
vonuló dolgozók jutalmazásával kapcsolatos költség (3.000.000 forint) tekintetében – döntött. A Bizottság 
mindét esetben (más szavazati aránnyal) támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ eredeti határozati javaslatot.  
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 197/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata az 
alpolgármester lemondásával, az új alpolgármester megválasztásával és a Hivatalban nyugdíjba 
vonuló dolgozók jutalmazásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Hivatal személyi jellegû 
keretét 4.200.000 forint összeggel növeli, tekintettel a Hivatalban történt évközbeni személyi változásokra 
(alpolgármester lemondása, új alpolgármester megválasztása, nyugdíjazások). 
A fedezet forrását a Képviselõ-testület az ÁMK mûködési tartaléka c. keretbõl (2 millió forintot) ill. a 
hiányzó 2.200.000. forintos összeget a fejlesztési tartalékból biztosítja.
 
Határidõ: 2009. december 31.                                                   Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 12 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

17. napirendi pont
Felügyelõ Bizottság tagdelegálás a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft-be 

(a megüresedett helyre) (Et.: 219/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Képviselõ-testület ülésére 
kiosztott elõterjesztést ismertetve elmondta, hogy Szakszon József a képviselõi mandátumáról való 
lemondásával egyidejûleg a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. Felügyelõ Bizottsági tagságáról is lemondott. A 
Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. ügyvezetõje kérte, hogy a Koncessziós Szerzõdés alapján az Önkormányzat 
delegáljon tagot a megüresedett felügyelõbizottsági helyre. Javaslata az, hogy a Képviselõ-testület 
Kimmelné Sziva Máriát válassza a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. Felügyelõ Bizottságába. 



Tájékoztatta a jelenlévõ Képviselõket, hogy az elõterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
 
No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 198/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. Felügyelõ Bizottságába tag delegálásáról

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári 
szennyvízhálózat üzemeltetését végzõ Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. Felügyelõ Bizottságába Szakszon 
József helyett a Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Fõvárosi Vízmûvek által kötött koncessziós 
szerzõdés 6.2. pontja alapján Kimmelné Sziva Máriát (2085 Pilisvörösvár, Mária u. 1.) delegálja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                  Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 

A zárt ülés napirendi pontja:
 

2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása
(Et.: 206/2009.)

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 199/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Balogh Bálint hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 200/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Sári Szilvia hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 201/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Babay Kinga hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.500 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 202/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Babay Sebestyén hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.500 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 203/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Ujvári Gergely hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, 



tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 204/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Buris Martina hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 205/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Vékony Krisztián hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja,a pályázó részére 2.500 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 206/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Vékony Lilla hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.500 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.



A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 207/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Wenczl Csaba hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 208/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Baris Adrienn hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 209/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Oláh Károly hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a felsõfokú intézmény igazolása alapján 2010. január 
30-ig tanulmányait befejezi, az ösztöndíjat csak egy hónapig veheti igénybe. 



A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 210/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Müller Zsófia hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 211/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Vona Tímea hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2010. évi költségvetés.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 212/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bergendy Balázs hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.



A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 213/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Ziegler Zsuzsanna hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 214/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Németh Tamás hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 215/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Nagy Zsófia hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.



 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 216/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bodolay Botond hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 217/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bodolay Dalma hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 218/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bakos Gergely hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 219/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Baklanov Szandra hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 220/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Tóth András hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 221/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Fetter Katalin Dóra hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 222/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bárdos Kinga hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 223/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Milák Tibor Richárd hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 224/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bárdos Réka hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 225/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Orbán Péter hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 226/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Rozsnyói Judit Ildikó hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 227/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Jászkuti Gergely hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 228/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „B” típusú” Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Balogh Imola hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 



”B” típusú  ösztöndíj pályázatát elutasítja, mivel az „A” típusú pályázatokkal a  Képviselõ-testület a 
rendelkezésre álló keretet már kimerítette.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 229/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „B” típusú” Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Milák Tímea hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”B” típusú  ösztöndíj pályázatát elutasítja, mivel az „A” típusú pályázatokkal a  Képviselõ-testület a 
rendelkezésre álló keretet már kimerítette.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 230/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „B” típusú” Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Kopár Krisztina hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”B” típusú  ösztöndíj pályázatát elutasítja, mivel az „A” típusú pályázatokkal a  Képviselõ-
testület a rendelkezésre álló keretet már kimerítette.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 231/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 
2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „B” típusú” Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Engert Károly hallgató 2010. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”B” típusú  ösztöndíj pályázatát elutasítja, mivel az „A” típusú pályázatokkal a  Képviselõ-testület a 
rendelkezésre álló keretet már kimerítette.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 



Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
 

Nyílt ülés folytatása.
19. napirendi pont

Polgármesteri beszámoló
(Et.: 212/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a beszámolót.
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No: 24
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

20. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról

(Et.: 203/2009.)
 

 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés 
elfogadását.
 
No: 25
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

21. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Falics Jánosné: Pilisszentiván felõl a 10-es útra kanyarodva található egy körülbelül fél méter mély árok, 
ami nagyon balesetveszélyes és szükséges lenne a rendbehozatala, ezért kérdése volt, hogy a Pilisvörösvári 
Önkormányzat felszólíthatja-e a Pilisszentiváni Önkormányzatot ennek elvégzésére?
 
Gromon István polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az út javítására a Magyar Közút Kht. 
az illetékes, így legfeljebb jelezheti a problémát a Pilisvörösvári Önkormányzat a Pilisszentiváni 
Önkormányzat felé.
 



dr. Szakmári Mária Magdolna: Bejelentésként elmondta, hogy a Solymári utca lakosai jelezték, hogy a 
vízelvezetõ árok állapota annyira leromlott, hogy a víz az úttest alá mosódik, rongálva annak állapotát. 
Ugyanakkor az árok túloldalán a járda rossz állapotú. Az ott lakók kérték ennek helyreállítását. A Képviselõ 
asszony elmondta, hogy személyesen is látta a problémát. Másrészt a fényvisszaverõ oszlopok több helyen 
kitörtek. 
 
Felháborodást keltett és telefonon is felkeresték, hogy a Hõsök terérõl elszállították a koszorúkat és a 
virágokat halottak napja környékén. Az október 23-i ünnepség és a halottak napja alkalmából kihelyezett 
virágokat is begyûjtötték. Javasolta, hogy a jövõben pár nappal késõbb szállíttassák el a koszorúkat. 
 
Gromon István polgármester: Felhívta mindenkinek a figyelmét arra, hogy azért hozták létre évekkel 
ezelõtt a bejelentes@pilisvorosvar.hu e-mail címet, hogy a hasonló jellegû bejelentéseket ott jelezzék a 
képviselõk. A Hivatalnak jelentõs többletfeladatot jelent, ha interpelláció címén érkeznek a bejelentések. 
Elmondta, hogy a virágelszállítást illetõen eljutottak hozzá is az indulatos telefonhívások. 
Tavalyi évben az ünnepséget követõen heteken át a Hõsök terén maradtak a koszorúk. Akkor indulatos 
hozzászólások érkeztek az Önkormányzathoz, hogy a Polgármester nem törõdik azzal, hogy a szél már 
szétfújta a koszorúkat. Ennek hatására az idei évben utasításba adta Schreck Szilviának, hogy 10 nappal az 
ünnepély után intézkedjen a Saubermacher-Bicske Kft.-nél a virágok eltakarításáról. Arról nem tudott, hogy 
vannak, akik szeretnék hosszabb idõre a koszorúikat ott hagyni. Ha jelezték volna a Hivatal felé, 
természetesen nem vitetik el azokat. A cél a tavalyi felháborodásnak a megelõzése volt. Az idei reakciók 
után a terv az, hogy jövõre megvárják a koszorúk elszállításával a november 5-ét. Ha valakinek ezen 
túlmenõ igénye van, kérte ennek bejelentését, hiszen a Saubermacher-Bicske Kft. alkalmazottai nem tudják 
eldönteni, hogy melyik virág van szánva hosszabb kihelyezésre. 
 
Kõrösy János: Egy régebbi bejelentés kapcsán szeretne hozzászólni. A Görgey utcában egy vasoszlop 
áthelyezését kérték a lakosok a könnyebb közlekedés érdekében. Miután felvette az Elmûvel a kapcsolatot, 
elmondták, hogy áthelyezést kér az Önkormányzat a hozzájuk érkezett levél szerint.  
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Elmondta, hogy a betongyám tartja meg a jelentõs méretû 
vasoszlopot. Új információként érinti, hogy az ELMÜ vállalja ennek a felelõsségét, hogy azt a betongyámot 
meggyengíti. 
 
Kõrösy János: Ez egy kúp alakú betontömb és le van simítva a felülete, azt levésik, 90 fokban kivésik, és 
nem gyengül rajta semmi. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Utána fognak járni, hogy az Elmû vállalja-e ennek a felelõsségét. 
Véleménye szerint csak az oszlop áthelyezésével lehet annyival a betontömböt arrébb tolni, hogy a járdából 
kikerüljön. Kérte, hogy a Képviselõ úr adja át az Elmû-tõl kapott információkat, hogy a mûszaki osztály 
utánajárjon az oszlop áthelyezésének megoldását érintõen.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2053-kor.         
    
 
 
 

K.m.f.
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ
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