
Ikt. szám: 01-328-15/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2008. augusztus 28. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendes nyílt ülésén
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Falics Jánosné, Horváth József 1842-1848

Kimmelné Sziva Mária 1844-ig, Kõrösy János, Lukács Katalin, Molnár Sándor, Pándi Gábor, Preszl Gábor, 
dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József alpolgármester, Szöllõsi János  
 
Távollétét jelezte: Bruckner Katalin, dr. Kutas Gyula, Paul László, Müller János
 
Távollétét nem jelezte: Zám Zoltán
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Balla Zsuzsanna gazdálkodási osztályvezetõ helyettes, Váradi 
Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, dr. Schmidt Géza szakértõ, Tanács 
Zsolt az Éliti ’92 Kft. képviselõje, Brandstätter Gábor a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. képviselõje, Mester 
Ákos a VTK Innosystem Kft képviselõje, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket a Képviselõ-testület 
rendes ülésén. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 fõvel határozatképes. Javasolja, hogy az 1. 
napirendben a Mûvészetek Házával kapcsolatos elõterjesztést tárgyalják meg, tekintettel arra, hogy a 
tervezõk jelen vannak. A 2. napirendben pedig javasolja, hogy a féléves gazdálkodásról szóló elõterjesztést 
vitassák meg (Et.: 165/2008.). Sürgõsséggel kéri napirendre venni az elsõ négy napirend után a 176/2008. sz. 
elõterjesztést, mely a Fõ utca programmal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról szól. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy több napirendi ponthoz készült módosító határozati javaslat, melyet mindenki már a 
bizottsági ülések során kiosztós anyagban megkapott. (165/2008. sz., 167/2008. sz., 160/2008. sz., 173/2008. 
sz.) Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének és az új napirend felvételének elfogadását.
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 



1.)      A Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez kivitelezõ 
kiválasztására közbeszerzési eljárás megindítása (Et.: 
175/2008.)
 

Gromon István
polgármester

2.)      A Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. díjemelési kérelme (Et.: 
169/2008.)
 

Gromon István
polgármester

3.)      Szennyvízcsökkentési ütemterv jóváhagyása (Et.: 
167/2008.)
 

Gromon István
polgármester

4.)      Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. év 
elsõ féléves gazdálkodásról (Et.: 165/2008.)
 

Gromon István
polgármester

5.)      Közbeszerzési eljárás megindítása a Fõ utca Program 
terveinek elkészíttetésére (Et.: 176/2008.)
 

Gromon István
polgármester



6.)      Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi 
ellenõrzése (Et.: 159/2008.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      A Városi Napos Oldal Szociális Központ Gyermekjóléti 
Szolgálatának ellenõrzése (Et.: 162/2008.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      A Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszetiván, Nagykovácsi, 
Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás ellenõrzése az Állampolgári 
Jogok Országgyûlési Biztosa által (Et.: 168/2008.)
 

Gromon István
polgármester

9.)      A Szabadság út 21. szám alatti fõzõkonyha üzemi 
gáztûzhelynek, polcainak és asztalainak cseréjéhez történõ 
hozzájárulás (Et.: 160/2008.)
 

Gromon István
polgármester

10.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 6/1993. (III. 04.) Kt. 
sz. rendeletének módosítása (Et.: 173/2008.)
 

Gromon István
polgármester

11.)
           
 

Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. évi 
szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 161/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

12.)
           
 

2008. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása (Et.: 
164/2008.)  
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

A közterületek használatáról szóló 5/2002. (III. 25.) sz. 
rendelet módosítása (Et.: 163/2008.)
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési 
szabályzata 1. sz. módosításának jóváhagyása (Et.: 
166/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

15.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 174/2008.) Gromon István
polgármester

16.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 170/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

17.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

Zárt
ülés

Felterjesztés Pest Megye Önkormányzata Közgyûlése által 
alapított kitüntetõ díjak adományozására (Et.: 171/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 
 
 
 

1. napirendi pont
A Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez kivitelezõ kiválasztására közbeszerzési eljárás 

megindítása (Et.: 175/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  



 
Tanács Zsolt: A kiviteli tervek elkészültek, melyeket projektor segítségével mutat be. A kivitelezés és a 
tervezés korábban elért egy bizonyos fázist. Az „örökölt” állapotot kellett felülvizsgálni és a hasznosítások 
figyelembevételével együtt szükséges volt egy új terv elkészítése. Több formai megkötöttséggel kellett 
számolni. Sajnos akusztikailag nagyon rossz adottságokkal rendelkezõ helyen került kialakításra az 
intézmény, mivel két útvonal keresztezõdésében helyezkedik el. A másik fontos megkötöttség a terem 
befogadóképessége volt, az hogy ezzel a belsõ formákat ne veszítsék el. Megközelítõleg 300 személy 
befogadására alkalmas a nagyterem. A színház-technológiával kapcsolatosan egy komplett terv készült. 
Tájékoztatást adott a színpad elhelyezésének különbözõ változatairól. Több szakág is foglalkozott a 
tervezéssel. Komoly kihívást jelentett a gépészet és a klímatechnológia kialakítása. Bemutatta, hogy hol 
fognak elhelyezkedni a gépészethez szükséges rendszerek, mely rendszereket a beruházás végén 
faburkolattal kell körbezárni. Így illeszkedni fog a belsõ tér kialakításához a tetõ boltozata is. A hangstúdió 
tervei teljes mértékben megváltoztak, amely stúdiót a bejárati zónában helyeztek el. A kiemelt tervezési 
területek költségvetése elkülönül egymástól (belsõépítész, akusztika, gépészet, stb.)  
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatja a jelenlévõket, hogy a projektoros bemutató képein látható 
berendezések csak illusztrációk. Az elõterjesztés szerinti határozat elfogadására azért van szükség, hogy ki 
tudják írni a közbeszerzési eljárásokat a beruházás befejezésére és az akkusztikai munkák elvégzésére, és 
hogy biztosítsák a fedezetet a beruházás befejezéséhez.
 
Kõrösy János: Kérdése, hogyha az álmennyezeten kell elhelyezni a gépészeti berendezéseket, akkor a tetõ 
síkján mit fog látni a faburkolatot vagy pedig az acélszerkezetet? A képek alapján a színpad nem lesz 
párhuzamos az ablaksorral, viszont a tetõszerkezet pedig egyenesen helyezkedik el. Kérdése, hogy ez 
esztétikailag nem borítja fel az egyensúlyt? További kérdése, hogy milyen többletköltséget jelent a 
légtechnika kiépítése, az hogy a tetõtérben helyezkedik el, és az akusztikai elemek mozgathatók-e, 
amelyeket az acélszerkezetre helyeznek?     
 
Tanács Zsolt: A székek a színházteremben a színpaddal pontosan szemben helyezkednek majd el. Úgy 
gondolja, hogy akkor lenne zavaró a tetõszerkezet kialakítása, ha kiemelnék egy világítással a faburkolattal 
ellátott részeket. Véleménye szerint nem jelent jelentõs többletköltséget a klíma szempontjából a légüres tér 
kitöltése. Úgy gondolja, hogy nem ront az esztétikán, ha nem párhuzamos a tetõ és a fal síkja.   
 
Pándi Gábor: Úgy látta, hogy az aljzat burkolata faborítást kapna.
 
Tanács Zsolt: Igen, 70 x 40-es keményfa parkettával burkolnák le a termet. 
 
Berchy József: Véleménye szerint a faburkolatok a tetõsíkon és az aljzaton lényegesen elõsegíti az 
akusztikát. 
 
Preszl Gábor: Kérdése, hogy mivel egyenes a padlózat és a színpad magasan helyezkedik el, megfelelõen 
fognak-e a hátsó sorokból látni? Ez problémát szokott jelenteni. Észrevételt tenne arra vonatkozóan, hogy a 
terem megvilágítását okozó lámpatestek számára „raktári” jelleget mutatnak. Úgy gondolja, hogy ez a típusú 
armatúra nem színházterembe illik.  
  
Tanács Zsolt: A problémát az jelentheti, hogy túl magasan van a színpad. A színpad alatt viszont egy 
gépterem helyezkedik el. Az elsõ sor elhelyezkedésén múlik a látvány, esetleg nézõszám korlátozást jelent, 
ha távolabb helyezik el az elsõ széksort. Véleménye szerint nem jelent akkora távolságot, hogy ez zavaró 
volna a vendégek számára. A látványterveken szereplõ lámpatestek csak illusztrációk. Úgy emlékszik, hogy 
lámpatestek szerepelnek a tervekben és azok esztétikusak. Egy színház „csarnokba” a megfelelõ jellegû 
lámpatestet kell elhelyezni, és mindenképpen lefelé kell, hogy világítsanak a lámpatestek.
 
Kõrösy János: Számára nem egyértelmû a gépészet elhelyezkedése. 
 



Tanács Zsolt: A kültéri egységeket a tetõtérre nem lehetett kihelyezni, mivel a homlokzat le van védve. A 
tetõszerkezet nem bírná el a berendezést. A belsõ udvarban az épület oldalánál a tetõsík magasságában 
kerülne kihelyezésre a kültéri egység. 
 
Gromon István polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, szavazásra teszi 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 140/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata 
közbeszerzési eljárás megindításáról a Mûvészetek Háza felújításának befejezésére vállalkozó 
kivitelezõ kiválasztására 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Éliti ’92 Kft által a 
Mûvészetek Háza beruházás befejezésére elkészített kiviteli tervdokumentációt, és az árazatlan költségvetési 
kiírást. A Képviselõ-testület a Mûvészetek Háza felújításának befejezésére vállalkozó kivitelezõ 
kiválasztására a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezetének megfelelõen és 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának ((27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal 
elfogadva) 7. § (1) alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indít.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy jelen határozat értelmében 
elfogadja a közbeszerzési ajánlati felhívást és a dokumentációt.
 
A Képviselõ-testület felkéri az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy az építmény befejezéséhez szükséges 
munkákra (építészet-statika, belsõépítészet, elektromos munkák, épületgépészet, akusztika, felvonó), a 
színháztechnológiára, és a bútorok beszerzésére külön-külön a közbeszerzési eljárásokat megindítsa.
 
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez az elõzetes becslés szerint szükséges 187.000.000 forint fedezetet az 
alábbiak szerint biztosítja:
 

·       a 2008. évi költségvetési rendelet, 14. sz. melléklet VII. fõcím 11. alcím, Közösségi Ház átalakítása 
címen rendelkezésre álló keret terhére 72.000.000 forintot biztosít,

·       a 2008. évi költségvetési rendelet, 14. sz. melléklet VII. fõcím 11. alcím, Szabadidõközpont 
kialakítására címen rendelkezésre álló keret terhére 15.000.000 forintot biztosít,

·       A további szükséges 100.000.000 forintot fejlesztési célhitel igénybevételével biztosítja.
 
 
 
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester  
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Javasolja, hogy a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. díjemelési kérelmét (Et.: 169/2008.) tárgyalják meg a 2. 
napirendi pontban, mivel a Kft. képviselõi megérkeztek a napirend tárgyalására.  Szavazásra tette fel a 
napirendi pont cseréjének elfogadását.
 
No: 3



A Képviselõ-testület a napirendi pont cseréjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával 
hozta.   
 
Megérkezett Horváth József 1842

 
A Képviselõ-testület létszáma 13 fõre bõvült.
 
 

2. napirendi pont
A Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. díjemelési kérelme (Et.: 169/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottsága tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslatot, amely a díjemelési kérelem elutasításáról szólt. Megkérdezte a Vízmûvek 
Kft. jelenlévõ képviselõjét, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos kérelmet.
 
Brandstätter Gábor a Vízmûvek Kft. képviselõje jelezte, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 141/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. díjemelési kérelmének elutasításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft. 
2008. május 7. napján kelt, a díjemelésre vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a koncessziós 
szerzõdést a szerzõdõ felek határozott idõre kötötték, és mivel a koncessziós pályázati eljárásban lényeges 
elemet jelentett a díjképzési politika meghatározása, amely alapján a Fõvárosi Vízmûvek Rt. elnyerte a telep 
üzemeltetését.
 
A Pilisvörösvári Vízmûvek Kft, mint a Fõvárosi Vízmûvek Rt. által  létrehozott koncessziós társaság vette át 
üzemeltetésre Pilisvörösvár Önkormányzatától a 2003. december 22-én kelt megállapodásban foglaltak 
alapján a szennyvízközmûveket és szennyvíztisztítótelepet tartalmazó víziközmû-vagyont. Ennek értelmében 
az üzemeltetõ a koncesszió 20 éves idõtartama alatt kizárólagosan jogosult e vagyon birtoklására, 
használatára, hasznainak szedésére, és õt terheli az ezzel kapcsolatos költségek viselése, valamint az 
üzemeltetéssel járó minden teher és felelõsség.
A felek a koncessziós szerzõdésben részletesen kifejtették, hogy mit értenek az üzemeltetés, ezen belül napi 
üzemeltetés, fenntartás, karbantartás és hibaelhárítás fogalma alatt.
Az üzemeltetõ a szerzõdésben vállalta továbbá, hogy a rendeltetésszerû használathoz elengedhetetlenül 
szükséges rekonstrukciót és felújítást elvégzi, - melynek egyértelmûvé tételére a szerzõdõ felek a 
megállapodásban e fogalmakat is értelmezték.
A szerzõdés szövegébõl kitûnõen, még a koncessziós pályázat benyújtását megelõzõen az önkormányzat 
részérõl az üzemeltetõ részére átadásra került a szennyvízminõségi és mennyiségi adatokat tartalmazó 
dokumentum. Ezen adatok ismeretében pályáztak, majd nyertek, és kötöttek az önkormányzattal 
megállapodást. Az üzemeltetõ részérõl öt év elteltével vitatott akkori (2003-as) adatok valódiságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a VTK Innosystem Kft. a most (2008-ban) készített szennyezés-csökkentési 
tervrõl szóló tanulmányában meglepõen hasonló szennyvízmennyiségi és minõségi adatokhoz jut.
A csatornaszolgáltatás díját a koncesszió teljes idõtartamára vonatkozóan a szerzõdésben meghatározták: az 
induló díjat a szerzõdéskötés idõpontjában a felek rögzítették, és ezt  minden évben a városunkban nyújtott 
egyéb közüzemi szolgáltatások átlagos áremelkedésének mértékével, de legfeljebb a KSH által közzétett 
hivatalos árindex mértékének megfelelõ összegben emelték. Ezen túlmenõen az üzemeltetõ javaslatára már 
2005. évben a kommunális szennyvizet kibocsátók részére új, emelt összegû alapdíj került megállapításra, 



míg a nem kommunális kibocsátók (amelyek fogalmába üzemeltetõ az iskolákat és óvodákat azóta is 
beleérti) díját ezen összeg csaknem kétszeresében,  rendeletmódosítás útján határozták meg.
Az inflációs rátán felüli díjemelésen kívül az üzemeltetõ már a koncessziós szerzõdésben lehetõséget kapott 
arra, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a környezetterhelési díjat áthárítsa a szolgáltatást igénybevevõ 
fogyasztókra, mely 2004. óta jelenleg is folyamatosan történik.
 
Fentieknek megfelelõen a 20 évre meghatározott szolgáltatási díj utólagos megemelése a pályázati eljárás 
tisztaságát kérdõjelezné meg. A koncessziós szerzõdés a veszteséges mûködés miatti díjemelést nem teszi 
lehetõvé.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy határozatáról értesítse a Pilisvörösvári Vízmûvek Kft-t.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.     
   
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Családi okokból távozott az ülésrõl Kimmelné Sziva Mária 1844

 
A Képviselõ-testület létszáma 12 fõre módosult.
 
Gromon István polgármester: További napirendipont-cserét javasol, mivel a szennyvízcsökkentési 
ütemterv (Et.: 167/2008.) összefüggésben van az elõzõ napirendi ponttal, tárgyalják a 3. napirendben. 
Szavazásra tette fel a napirendi pontok cseréjének elfogadását.
 
No: 5
A Képviselõ-testület a napirendi pont cseréjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával 
hozta.   
 
 

3. napirendi pont
Szennyvízcsökkentési ütemterv jóváhagyása (Et.: 167/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a módosított határozati 
javaslatot. A Bizottsági ülésen egy kismértékben kibõvített határozati javaslatot osztottak ki. Megkérdezte 
Mester Ákost, a VTK Innosystem Kft. képviselõjét, hogy kívánja-e kiegészíteni a szennyezés-csökkentési 
tervet?
 
Mester Ákos a VTK Innosystem Kft. képviselõje jelezte, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 142/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. 
határozata Szennyezéscsökkentési ütemterv jóváhagyásáról

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét 
képezõ Szennyezéscsökkentési ütemtervet elfogadja az alábbi módosítással:

 

A szennyezés-csökkentési ütemtervben a Szennyvíztisztító telep fejlesztésére és a 
csatornahálózat rekonstrukciójára, bõvítésére vonatkozóan az ütemterv szerinti határidõt a 
Képviselõ-testület abban az esetben tudja vállalni, ha a KEOP pályázaton eredményesen vesz 
részt. Amennyiben a pályázat eredménytelen, akkor a határidõ annak megfelelõen tolódik, ahogy 
az újabb pályázati lehetõségek alapján indokolt.     

 

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szennyezéscsökkentési ütemtervet a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez jóváhagyás 
céljából nyújtsa be.

 

Képviselõ-testület a Szennyezéscsökkentési ütemterv végrehajtásához a 2008 évben szükséges 
fedezetet 600.000 forint keretösszegig a 2008 évi költségvetési rendelet 12. sz. melléklet VII. 
fõcím, 12. alcím Igazgatási tevékenység címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja. A 
további években szükséges fedezetet az adott évek költségvetési rendeleteiben biztosítja a 
Képviselõ-testület.

 

Határidõ: 30 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Távozott az ülésrõl Horváth József 1848

 
A Képviselõ-testület létszáma 11 fõre módosult.
 
 
 
 

4. napirendi pont
Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. év elsõ féléves gazdálkodásról (Et.: 165/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Dr. 
Schmitt Géza által a féléves beszámolóról készített szakértõi véleményt a hétfõi napon kiosztós anyagban 
megkapták a képviselõk. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvár tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
 
Gromon István polgármester: Mivel egyéb észrevétel nem volt, szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.



 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 143/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2008. évi elsõ féléves költségvetésérõl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2008. évi elsõ félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás megindítása a Fõ utca Program terveinek elkészíttetésére

(Et.: 176/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 
a Fõ utca pályázatot augusztus 18-ával befogadta az illetékes szerv. Mindenképpen fontos volna a tervek 
elkészíttetésére feltételesen kiírni a közbeszerzési pályázatot. Több épületet kell megterveztetni, például a 
Hivatal épületének új szárnyát, a Könyvtár épületének felújítását. Lehetõség nyílik arra, hogy a 
közbeszerzési eljárást feltételesen indítsák meg, a szerzõdést pedig akkor íjrák alá, ha már megnyerték a 
pályázatot. A közbeszerzési tanácsadó jelezte, hogy az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságba a tárgyban járatos 
szakértõket kell bevonni. A határozati javaslat tartalmazza a bizottsági tagnak javasolt megnevezését.  Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottsága tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 144/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Fõutca Program terveinek elkészíttetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Fõ utca Program 
terveinek elkészíttetésére a tervezõk kiválasztására a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
Negyedik résznek megfelelõen és Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
((27/2006. (II. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 7. § (1) alapján egyszerû, hirdetmény közzétételével 
induló közbeszerzési eljárást indít.
 
A Képviselõ-testület a Fõ utca Program tervei elkészítése tervezõjének kiválasztására indított közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése alapján a Közbeszerzési 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottságba a következõ tagokat választja meg:
 

1)                      Gromon István, polgármester – elnök
2)                      Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ - tag
3)                      Gyimóthy Ákos, fõépítész – tag,
4)                      Balogné Kálmán Kinga, építészmérnök – tag,
5)                      Tímár Beatrix építészmérnök –tag,
6)                      Solti Kinga, közbeszerzési referens – tag,
7)                      Kimmelné Sziva Mária, önkormányzati képviselõ, PVKB elnök – tag.

 
Tanácsadóként (szavazati jog nélkül): Kustán Szabolcs, Váradi Zoltánné és dr. Krupp Zsuzsanna dolgoznak 



a Bizottság mellett.
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy jelen határozat értelmében 
elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívást és a dokumentációt.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a tervezõk kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást – saját döntése alapján – egyben, vagy részajánlattétel lehetõségének 
biztosításával hirdesse meg.. A Közbeszerzési Szabályzat értelmében az eljárás eredményérõl a döntést az 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület hozza meg.
 
A Képviselõ-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fedezetet a 2008. évi költségvetési 
rendelet szakértõi keretébõl biztosítja. Eredményes pályázat esetén a tervezési szerzõdések megkötéséhez 
szükséges fedezetet a pályázati támogatás biztosítja, a pályázathoz szükséges önrészt a Képviselõ-testület a 
89/2008. (V. 08.) Kt. sz. határozatában biztosította.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester  
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

6. napirendi pont
Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi ellenõrzése (Et.: 159/2008.)

 
  
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 145/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ 2007. évi ellenõrzésének tudomásulvételérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális Felügyeleti Osztálya által a Napos 
Oldal Szociális Központban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92/K. §-a alapján tartott ellenõrzésérõl készült jegyzõkönyvben foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala Szociális Felügyeleti Osztályát a Városi Napos Oldal Szociális Központ 
Szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint szakmai programjainak módosításáról tájékoztassa.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának ellenõrzése

(Et.: 162/2008.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 146/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a
Városi Napos Oldal Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának ellenõrzésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelemi Intézmények Felügyeleti Osztálya és az 
Országgyûlési Biztos Hivatala által a Városi Napos Oldal Szociális Központban a gyermekek védelmérõl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 100. §-a alapján tartott ellenõrzésérõl készült 
Jelentésben foglaltakat   tudomásul veszi.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelemi Intézmények Felügyeleti Osztályát tájékoztassa arról, hogy a 
69/2008.(IV. 22.) Kt. sz. határozata alapján a „Helyettes szülõi hálózat” szolgáltatás ellátására Szerzõdést 
kötött a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel, így törvényi kötelezettségének eleget 
tett.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a szakmai vezetõ esetszámait csökkentse.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet tervezetének egyeztetése 
során az érintett településekkel egyeztessen a családgondozói létszám bõvítésérõl, hívja fel az érintett 
települések figyelmét arra, hogy a Jelentésben szereplõ helyi rendeleteiket módosítsák, küldjék meg a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelemi Intézmények 
Felügyeleti Osztálya részére.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs:  Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszetiván, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás ellenõrzése az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa által (Et.: 

168/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 147/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulásnak az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa által történt 
ellenõrzésével kapcsolatban
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Országgyûlési Biztos 
Hivatala által a Városi Napos Oldal Szociális Központban a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 100. §-a alapján tartott ellenõrzésérõl készült Jelentésben 
foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Országgyûlési Biztos Hivatalát tájékoztassa arról, hogy 
a 69/2008. (IV. 22.) Kt. sz. határozata alapján a „Helyettes szülõi hálózat” szolgáltatás ellátására az 
Önkormányzat Szerzõdést kötött a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel, így 
törvényi kötelezettségének eleget tett.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2009. évi költségvetés tervezetének egyeztetése során az 
érintett településekkel egyeztessen a családgondozói létszám bõvítésérõl, annak érdekében, hogy a személyi 
feltételek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a 
személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
foglaltaknak megfeleljenek.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az intézményfenntartó 
társulás tagjaival annak érdekében, hogy az átmeneti gondoskodás feltételei a résztvevõ településeken is 
biztosítottak legyenek és hogy a megtett intézkedésekrõl tájékoztassa az Országgyûlési Biztos Hivatalát.
 
Fedezet forrása: 2009. évi költségvetés
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A Szabadság út 21. szám alatti fõzõkonyha üzemi gáztûzhelynek, polcainak és asztalainak cseréjéhez 

történõ hozzájárulás (Et.: 160/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
hétfõi napon kiosztottak egy egy mondattal módosított határozati javaslat, mely szerint az üzemeltetõnek 
kell finanszíroznia a festést is. Az eredeti határozati javaslat erre nem tért ki. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a módosított határozati javaslatot. Szavazásra tette fel a 
módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 148/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Szabadság út 21. szám alatti fõzõkonyha üzemi gáztûzhelyének, polcainak, asztalainak cseréjéhez 
történõ hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a SODEXO Üzemeltetési, 
Education & Senlors részére Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületében lévõ, 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata tulajdonában lévõ fõzõkonyhában a gáztûzhely és a polcok, asztalok 
cseréjéhez hozzájárul a Szolgáltatási szerzõdés 5.1. pontja alapján, de cserével összefüggõ költségek 
fedezetéhez nem járul hozzá.
A Szolgáltatási Szerzõdés 5.1. és az 5.3. alapján a használt helyiségek és eszközök karbantartása, így a 
tisztasági festés és mázolás is a Szolgáltató feladata.
     
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 6/1993. (III. 04.) Kt. sz. rendeletének módosítása (Et.: 173/2008.)

 
     
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A rendelet mellékleteként készült 
kiosztós anyagot mindenki megkapta. (A díszpolgári kitüntetéssel és az emlékéremmel járó oklevelek 
mintáját.) Nagyon régi rendeletrõl van szó, melyet az idõk folyamán egyetlen egyszer módosítottak csupán. 
A régi, hatályos rendelet szerint csak egy emlékérmet lehetett adományozni, és ezt módosítanák kettõre. A 
tavalyi évben felmerült az az igény, hogy több emlékérmet adományozzon a város. Az elõzõ ciklusban 
viszont a rendelettel ellentétes módon több emlékérmet is kiosztottak.
A régi rendelet szerint az érmen a „Pilisvörösvárért emlékérem” és az „évszám” szerepelhetett volna. (Ezek 
szerint nem a rendeletnek megfelelõen készültek el az érmek) 
További módosító javaslatot tenne az érem szövegezése tekintetében: az érmen a „Pilisvörösvárért 
emlékérem” felirat lenne feltüntetve, az évszám nem. Az emlékéremhez úgyis minden érintett kap egy 
oklevelet, mely az évszámot is tartalmazza. 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot a következõ 
kiegészítéssel:  
- a 2. § (1) bekezdésének 4. franciabekezdése egészüljön ki a „sportélet” elnevezéssel. („a város kulturális” 
életében megnevezés után.) A Bizottság javaslatát, mint elõterjesztõ befogadja, így külön nem kell szavazni 
róla.
Kiosztásra került egy módosító javaslat a keddi bizottsági ülésen, melyet az Oktatási Bizottság és az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatott. (3. § egy új (3) bekezdéssel egészül ki) Az eddigi gyakorlat szerint 
nem volt szabályozva, az hogy az oklevél szöveges része mit tartalmazzon, ez most bekerülne a rendeletbe. 
 
Molnár Sándor: Korábbi évek során önkormányzati felkérésre készítette el az érmeket. Az emlékérmek 
bronzból készültek. Korábban Képviselõ-testületi határozat született arról, hogy az emlékérmet egy olajág 
díszíti. A másik általa készített emlékplakettet pedig inkább testvérvárosi kapcsolatok alkalmából 
adományozta a polgármester. Ez a típusú érem futtatott bronzból készült. Úgy gondolja, hogy az érmekbõl 
több készül egyszerre. Az emlékérem azért lett egy kõlapra helyezve, hogy erre írják rá a dátumot, vagy 
bármilyen más szöveget. Mindig a megrendeléstõl függött, hogy mit és hogyan készítettek el.  Szeretné 
kérni, hogy a két érmet ne cseréljék fel.
Véleménye szerint, egy 10 x 10-es díszdobozban nem fér el az emlékérem. Kéri, hogy idejében jelezze a 
Hivatal, ha igényt tart az érmére. Az elhangzottakkal segítséget szeretett volna nyújtani a Hivatal részére.
 
Gromon István polgármester: Az elõzõ évek során a Varázskõ Kft. készítette el az emlékérmeket, ezért 
segítette felszólalásával a napirendet Képviselõ úr. Úgy tudja, hogy hivatalos képviselõ-testületi határozat 
nem született az érem formájáról. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: További rendeletet arra vonatkozóan, amely leszabályozta volna az érem 
formáját, nem találtak. 1993 óta létezik az emlékérem szabályozásával kapcsolatos rendelet, és furcsának 
tartaná, ha az emlékéremmel kapcsolatos bármely szabályt a rendelet mellett határozatban is rögzítették 
volna. 
 
Gromon István polgármester: Jelenleg módosító javaslatként tudja értelmezni Molnár úrnak, az olajággal 
kapcsolatos felszólalását. 
 
Molnár Sándor: Úgy gondolja, hogy korábbi években is az olajággal ellátott emlékérmet adományozták. 
Ezért fenntartja a módosító indítványát. Szeretné, ha a díszdoboz is maradna az eddig adományozott fajta, és 
a kõlap is, melyre „bármilyen” szöveget lehet írni. 



 
Gromon István polgármester: Feljegyezi Képviselõ Úr módosító javaslatát és a szavazási szakaszban 
módosító javaslatként szavaztat majd róla. (olajág, kõlap, díszdoboz)
 
Pándi Gábor: Támogatja Molnár úr javaslatát, és úgy gondolja, hogy inkább a rendeletben kellene a 
méreteket és formákat leszabályozni az elhangzottak alapján.  
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy több ajánlatot kell bekérni az érmek megrendelésére 
vonatkozóan. Az árban és minõségben a legmegfelelõbb ajánlatot szükséges kiválasztani. Fontosnak tartja 
azt, hogy egyforma érmeket adományozzanak, mivel az elmúlt évek során nem a rendeletnek megfelelõen 
adományozták az érmeket. Mindenképpen szabályozni kell az érem formáját. Úgy tudja, hogy az elsõ évben 
az olajág nélküli emlékérmeket adományozták, (eredeti) és ehhez a formához kellene tartania magát a 
Képviselõ-testületnek. Az eredeti díszdoboz emlékezete szerint selyemmel volt bélelve. El kívánja mondani, 
hogy mint elõterjesztõ nem támogatja a módosításokat. A 12 x 12 cm-es díszdobozméretre tenne javaslatot. 
 
Preszl Gábor: Szeretné, ha lehetõség nyílna arra, hogy a nevet belegravírozzák az átadott emlékplakettba. 
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület a döntését az emlékérmekkel kapcsolatban igen késõn, 
általában szeptember hónapban hozza meg. Ezért körülményes lenne gravíroztatni. (nevet, évszámot) Az 
oklevélben kerül rögzítésre az illetõ neve és az évszám. Úgy gondolja, hogy nem szokás ráírni az 
emlékéremre se a nevet, se az évszámot. 
 
Lukács Katalin Ágnes: Úgy gondolja, hogy az évszámot elõre bele lehet gravírozni, így személyesebbé 
válik az adomány. 
 
Gromon István polgármester: Az emlékérem felülete domború, és a szöveg (Pilisvörösvárért emlékérem) 
mely rajta szerepel, nem gravírozással kerül az éremre. Nem találja esztétikusnak ezt a megoldást. 
 
Berchy József: Több rendezvényen vett részt, ahol szöveg nélküli dombormûvet (emlékérmet) 
adományoztak díszdobozban, és mellé adományozták az oklevelet, mely hitelesíti az érmét és 
személyreszóló.
 
Sax László NNÖ elnök: Véleménye szerint a plakett egy mûvészi alkotást takar. Ha az Önkormányzat 
elkészíttet egy emlékérmet, mint megrendelõ, akkor az elkészített nyomat az Önkormányzatot illeti meg. 
Jelen esetben felmerül az a kérdés, hogy az elsõ klisét ki készíttetette el? Ha Molnár úr készítette el az 
eredeti nyomatot, akkor a rendelkezés joga megilleti. Véleménye szerint az adott plakettnél nem szükséges a 
név és évszám feltüntetése, mivel az oklevél biztosítja a tanúsítványt. Nem kellene minõségi különbséget 
tenni az érmek között, mivel mind a két érem a városé. 
 
Gromon István polgármester: Tudomása szerint az elsõ emlékérem 1993-ban készült el. Úgy gondolja, 
hogy ragaszkodni kellene az eredeti formához.
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy ez a klisé vagy minta az Önkormányzat tulajdonában van, vagy a Varázskõ 
Kft. tulajdonában? 
 
Molnár Sándor: Mind a két emlékérmet saját maga készíttette el, és egyszerre több emlékérem elkészítését 
vállalták. (Magasabb darabszámmal érdemes foglalkozni csak.)
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint az ülés során korábban sokkal fontosabb ügyekrõl 
hoztak rövidebb idõ alatt döntést, és ami most nem jelent kulcsfontosságú szerepet egy város életében, azon 
pedig hosszan vitatkoznak. Úgy gondolja, hogy egy polgármesteri hatáskörben eldönthetõ problémával 
állnak szemben, amit a polgármesterre kellene bízni. 
  



Kõrösy János: Csak megerõsíteni tudja az elõbb elhangzottakat.        
 
Gromon István polgármester: Az eredeti szándéka az lett volna, hogy az eredeti emlékéremformát 
rögzítsék a rendeletben és az eredeti formát adományozzák. Utána fog járni az ügynek, annak hogy milyen 
formájú érmeket osztottak korábban. A rendelet-módosítást a szöveges részekre vonatkozóan fenntartja, de 
tudomásul veszi, hogy az érem formájára vonatkozó rész a mai napon nem módosítható.     
 
Pándi Gábor: Mindenképpen felül kell vizsgálni az ügyet, a cél, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
legyen a klisé. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy a napirend kapcsán elhangzott módosító javaslatokat a 
Képviselõk visszavonják-e, vagy szavaztassa meg a módosító javaslatokat?
 
Egyértelmû választ adtak, hogy visszavonják a rendelettel kapcsolatos módosító javaslataikat.
(Preszl Gábor, Lukács Katalin, Molnár Sándor) 
 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását a következõ módosításokkal: 
- a 2.§ (1) bekezdésének 4. franciabekezdése egészüljön ki a „sportélet” elnevezéssel.
- 3. § egy új (3) bekezdéssel egészül ki. (kiosztós anyag)
Az érem formájára vonatkozó módosító javaslatokat visszavonja. (3. § (2))
 
No: 13
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2008. (VIII. 29.) rendelete

a "Pilisvörösvár Város Díszpolgára" cím és
 a "Pilisvörösvárért" emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló

6/1993 (III. 4.) sz. rendelet módosításáról
 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartartózkodás szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. évi szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 

161/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 149/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2007. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, jelen határozat 



melléklete szerinti tartalommal.
 
 
 
Határidõ: azonnal                                                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
2008. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása (Et.: 164/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 150/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése és a Közbeszerzési Szabályzat értelmében, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervét módosítja, és jóváhagyja az étkezési utalványok 
kiegészítésével a jelen határozat melléklete szerinti módosított közbeszerzési tervet, és felhatalmazza a 
Polgármestert a terv aláírására és közzétételére.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 5/2002. (III. 25.) sz. rendelet módosítása

(Et.: 163/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
 
Pándi Gábor: Vannak zöldségesek a városban, akik úgy helyezik el az áruikat az üzletek elõtt, hogy 
akadályozzák a járdán való közlekedést. A kérdése, hogy a területhasználati díjat beszedik-e tõlük? Esetleg 
lehet-e korlátozni a közterület-használatot? 
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy ez inkább interpellációnak számít. Jelen esetben ez nem 
egy módosító javaslat, de ha a vizsgálat eredménye megkívánja, akkor a késõbbiekben módosító javaslattá 
válhat az elhangzott kérelem. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.



 
No: 16
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2008. (IX. 01) rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
a közterületek használatáról szóló 

5/2002. (III. 25.) rendeletének módosításáról
 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzata 1. sz. módosításának jóváhagyása (Et.: 

166/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottsága tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 151/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata 1. számú módosításának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 35. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá az Ámr. 10. § (5) bekezdésének megfelelõen 
elfogadja jelen határozat mellékletét képezõ, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 1. számú módosítását. A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 
módosításokat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatán vezesse át és Szabályzatot jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal foglalja egységes szerkezetbe.
 
Határidõ: 2008. augusztus 31.                                                                                    Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával 
hozta.       
 
 

15. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 174/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatást adott az iskola-
felújítási pályázattal kapcsolatosan, melyen sajnálatos módon nem nyertek. A környéken lévõ települések 
viszont több százmillió forinthoz jutottak. Úgy gondolja, hogy a 100 éves Templom Téri Iskola sokkal 
nagyobb mértékben szorult volna támogatásra, és csodálkozik azon, hogy a pályázatot nem találták 
támogatásra méltónak.
A Borszéki hivatalos látogatással kapcsolatosan elmondta, hogy egyeztetett a borszéki polgármester úrral, 



majd rögzítették az idõpontot. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az útra a képviselõk közül kik azok, akik 
jelentkeztek. Az utazásra a szeptember 12-ei hétvégén kerül sor.
Az Arany János utca lakások illetve földingatlan tulajdonjogával kapcsolatos ügyben egy nem peres eljárást 
indítottak a tulajdonjog-bejegyzés ügyében. A szakértõ bízik abban, hogy az Önkormányzat tulajdonjogát az 
eljárás végén be fogják jegyezni.
A szelektív szigetek körül igen tragikus állapotok uralkodnak. Ez ügyben többször tettek már lépéseket, 
sikertelenül. A szolgáltatótól árajánlatot kért arra vonatkozóan, milyen nagyságrendû összegbe kerülne, ha a 
szelektív hulladéktárolókat gyakrabban ürítenék. Továbbá elmondta, hogy a vörösvári lakosok számára 
háztartásonként egy levelet küldtek ki, melyben a szelektív szigetek használatával kapcsolatos információkra 
hívták fel a figyelmet. A rendõrök, polgárõrök is segítséget fognak nyújtani az ügy mielõbbi megoldásával 
kapcsolatban. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.   
 
No: 18
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 170/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Mivel 
módosító javaslat nem volt, szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 19
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   
 
 

17. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy az Önkormányzat felszólította-e már a MÁV-ot, hogy a vasútállomás 
környékét tisztítsa meg a parlagfûtõl?  
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Fel fogják szólítani a MÁV-ot.
 
Lukács Katalin Ágnes: Kérdése, hogy a Ligeti vasúti megállóhoz vezetõ felsõ útszakasz már 
önkormányzati tulajdonban van-e? 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A terület még nincs az Önkormányzat tulajdonában.
 
Molnár Sándor: Több esetben jelezte, hogy a ravatalozó épületének tetõszerkezetén lévõ pala cserére 
szorul, mivel igen rossz állapotban van. Az öltözõhelyiség többször beázott, és nem szeretné, ha a 
berendezések tönkremennének. Sajnos a ravatalozó pályázaton nem nyert az Önkormányzat, de a lépéseket 
meg kell tenni az ügy megoldásával kapcsolatban.
A temetõ területén lévõ vízvezetékrendszer is elavult, melybõl három kutat az üzemeltetõ saját költségén 



felújítatott. Egy nyomóskút még rossz állapotban van, és folyamatosan folyik.
Kérdése, hogy mit tegyenek? A mûszaki osztályon a hibát az üzemeltetõ bejelentette, de intézkedés nem 
történt.
 
Gromon István polgármester: A nyomóskút problémáról most hallott elõször. A szerzõdés leszabályozza 
azt, hogy kire milyen felelõsség hárul, és kinek mit kell finanszírozni ebbõl.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Nem hallott még a temetõvel kapcsolatos vízproblémáról. Kérdése, hogy a 
Hivatalon belül kinek jelezte a felmerült hibát?
 
Molnár Sándor: Nem õ, hanem az üzemeltetõ, a mûszaki osztályon jelezte a problémát. Sajnos választ nem 
kaptak, viszont fontos lenne az ügy mielõbbi megoldása, nehogy a környéken lévõ sírhelyeket alámossa a 
folyamatosan szivárgó víz.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogyha bárki hibát jelent be az 
osztályon, a kollégák minden esetben hibabejelentõt vesznek fel, és az intézkedés megtörténik. Még abban 
az esetben is intézkednek, ha nem az Önkormányzat hatásköre, és így továbbítják az illetékes szervnek a 
hibát. Határozottan állítja, hogy az elhangzott bejelentéssel nem találkozott a mûszaki osztályon.
 
Szöllõsi János: Kérdése, hogy a mûszaki osztályra bejelentett problémák megoldása mikorra várható, mivel 
vannak már egy éves észrevételek is?
- Az állomás alatti lépcsõs rész pihenõjének lebetonozása mikorra várható, mivel az esõzéseknél hatalmas a 
sár?   
- A Fõ u. 93. szám alatti ház igen leromlott állapotban van, és felújításra szorul. Hullik a vakolat, a 
tetõszerkezet és a csatorna is nagyon rossz képet mutat a városban.
- Úgy gondolja, hogy a „kárpitos” féle építkezésnél az alapterület négyzetméteraránya meghaladja a 
beépítethetõséget.
- Szeretné, ha a jövõben a Táncsics Mihály utca és a Mátyás Király utca fekvõrendõrrel lenne ellátva, mivel 
igen gyorsan közlekednek az autósok az utcákban. Az út minõssége nem megfelelõ, a többszöri 
útfelbontások végett.
- Az Attila utcában (gyógyszertárnál) korlátot szeretne, mivel igen sok idõs ember közlekedik a meredek 
lejtõn, és ezzel könnyítenék meg közlekedést számukra.
- A Táncsics Mihály utcában a Kruppáék elõtt lévõ lépcsõknél is korlátot kellene elhelyezni.
- A Szegfû utcában lévõ vízgyûjtõnél folyamatosan megáll a víz. Fontos volna megoldást találni ezekre a 
problémákra.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket a felvilágosítás kérés fogalmáról. Az 
Önkormányzatnak van egy költségvetése, melyet elfogadtak január hónapban. A költségvetés tartalmazza a 
városüzemeltetésre betervezett összegeket. 
A mûszaki osztályra bejelentett észrevételeket az osztály felülvizsgálja, és felmérik a hozzá kapcsolódó 
költségigényeket. Azok a kérések, amelyek fejlesztést jelentenek, azok a jövõ évi költségvetés 
egyeztetésekor fognak elõtérbe kerülni. Ismertette a Fõ u. 93. szám alatti ingatlanhoz tartozó problémákat. 
Korábban reménykedett abban a lehetõségben, hogy a Fõ u. programmal kapcsolatosan az ingatlant fel 
tudják majd újítani.
A fekvõrendõrökkel kapcsolatos ügy pedig a forgalomtechnikai tervhez kapcsolódik. A szakértõ már minden 
egyes igényt véleményezett, és a következõ képviselõ-testületi ülésen tárgyalni fogják a témát.
 
Szöllõsi János: Elfelejtette a korábbi hozzászólásában, hogy a strand-közzel szemben a nyári nagy esõzés 
kimosta a járda egy szakaszát, mely balesetveszélyessé vált. A felsorolt problémák a lakók igényeit takarják. 
Kérdése, ha valakit baleset ér, ki viseli a következményeit majd?
 



Gromon István polgármester: Minden munkát elvégeztetnek, amelyet a városüzemeltetési keretbõl 
finanszírozni tudnak. Igyekezni fognak a kéréseket teljesíteni. Szeretné, ha a képviselõk a fejlesztési 
igényüket a költségvetés tervezésénél vetnék fel.
 
Kõrösy János: Jelezte, hogy a fekvõrendõrök a forgalomtechnikai tervben szerepelnek, de a fedezet forrása 
címszó üresen maradt.
- A házszámozással kapcsolatosan kérdezné, hogy mikorra várható elõrelépés ez ügyben, mivel tavalyi év 
végére ígérték, hogy elkészülnek a házszámozásokkal. A házszámozások hiányából már több probléma 
adódott. (ELMÛ, stb.)
- Észrevételt tett, hogy a Klapka utca déli oldala, mely a pilisszentiváni oldalra esik, a „Huny és Piliscsaba 
felé vezetõ út között” lévõ utcát Határ utcának nevezeték el. Úgy gondolja egyeztetni kellene a szomszédos 
településsel, hogy ne legyen két neve egy utcának.
 
Gromon István polgármester: Képviselõ úr által a Határ utcával kapcsolatosan felvetett problémáról még 
nem hallott, utána járnak az ügynek.    
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jogosnak tartja a házszámozással kapcsolatos észrevételt. A házszámozást a 
város azon részén kezdték meg, ahol jogosan nagy volt az ellenállás. Sok fellebbezés érkezett, amelybõl arra 
gondoltak, hogy a rendeletet kell módosítani. A rendeletet megvizsgáltatták a Közigazgatási Hivatallal is. A 
szeptemberi ülésre javaslatot tesznek a rendeletmódosításra, és utána a jelenleg csak helyrajzi számmal 
rendelkezõ területeken kezdik meg a házszámozást.       
 
Molnár Sándor: A Szent Erzsébet utcában 30 km/órára van lekorlátozva a sebességhatár. Kéri, hogy 
vizsgálják felül ezt az útszakaszt, nem lehet betartani a korlátozást.
- Javaslatot tesz az önkormányzati telkek parlagfûmentesítésére. A területeken lucernát lehetne vetni, mivel a 
lucerna elnyomja az összes növényt a környezetében. Így megoldódna az Önkormányzat parlagfûvel 
kapcsolatos problémája.
 
Szakszon József alpolgármester: Molnár urat majd felhívja a Hivatal mezõgazdásza, annak érdekében, 
hogy leegyeztessék a szántóföldek „parlagfûmentesítése” kapcsán felvetett javaslatot.
A Szent Erzsébet utcával kapcsolatos felvetéseket a forgalomtechnikával foglalkozó cég már áttervezte, a 
sebességkorlát 50 km/órára fog módosulni.
 
Lukács Katalin Ágnes: Kérdése, hogy lehet-e úgy módosítani a forgalomtechnikai terven, hogy amely utca 
eddig az egyik irányba volt egyirányú, az holnaptól a másik irányba legyen egyirányú? (Huny alsó 
szakaszára gondolt.)
 
Preszl Gábor: Úgy gondolja, és már évek óta javasolja, hogy a Huny alsó szakaszát le kellene zárni, így 
átmenõ forgalma nem lenne ennek az utcának.  
 
Sax László NNÖ elnök: Korábban került kialakításra az a sétáló rész (Huny). Szeretné, ha inkább egy 
összekötõ szakasz maradna Pilisszentivánnal, mivel az Aulich utca fogja elnyelni a terület személyautó 
forgalmát. Az ott élõ emberek viszont ezt nem szeretnék. Kéri, hogy a megfelelõ forgalomeloszlást 
vizsgálják felül, hogy senki ne legyen kitéve nagymértékû forgalomnak.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, majd zárt ülést rendelt el.
 

Zárt ülés napirendje
 (Felterjesztés Pest Megye Önkormányzata Közgyûlése által alapított kitüntetõ díjak adományozására (Et.: 

171/2008.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 152/2008. (VIII. 28.) sz. Kt. határozata 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Lajtha László Díj adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Lajtha László Díj adományozására felterjeszti 
Tóth Csabát harsonamûvészt és zenetanárt, a Pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola rézfúvós tanárát a 
zenemûvészet és a zeneoktatás terén folytatott több évtizedes kiemelkedõ tevékenységének elismeréséért.
 
Határidõ: 2008. szeptember 22.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 153/2008. (VIII. 28.) sz. Kt. határozata a 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított Semmelweis Ignác Díj adományozásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Semmelweis Ignác Díj adományozására 
felterjeszti Dr. Mártai István orvos igazgatót, az OMSZ Közép-Magyarországi Regionális Mentõszervezet 
vezetõjét az egészségügyi és a sürgõsségi ellátás terén folytatott kiemelkedõ tevékenységének elismeréséért. 
 
Határidõ: 2008. szeptember 22.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 

Nyílt ülés folytatása
 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta a nyílt ülést 2028órakor.   
   

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


