
 
Ikt. szám: 01-55/12/2015.

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2015. június 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János, Preszl Gábor, Selymesi 
Erzsébet 
 
Távollétét jelezte: Kiss István György, dr. Kutas Gyula, Schellerné Mikulán Anetta
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Nyárádi 
Gergõ - PMKH Pilisvörösvári Járási Hivatalvezetõ helyettes, Bouhouhou Janett, Kiss József, Csank András 
– ELMÛ Kft. képviselõi, Kálmán Kinga fõépítész, Palkovics Mária – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes.
Elmondta, hogy kiosztásra került egy plusz határozati javaslat az Elmû Hálózati Kft. 120/20 kV-os 
transzformátor alállomás telepítésére vonatkozó kérelme címû elõterjesztéshez.
Sürgõséggel kéri napirendre venni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. 
minisztériumi pályázatok benyújtása (3 db)” címû, Et.: 125-2/2015. határozati javaslatok újbóli elfogadását, 
mivel hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, melyben kérték, hogy az önerõ fedezetét a 2015. évi 
költségvetés terhére biztosítsák. Javasolja a határozatokat a 15. napirendben a megtárgyalni.
Továbbá készült a 140/2015. sz. elõterjesztéshez egy módosított szövegû pályázati felhívás a 
bölcsõdevezetõi pályázathoz, amely a véleményezésre felkért szakértõ módosító javaslata alapján készült.
Elmondta, hogy az Elmû képviselõi jelezték késésüket, így az 1. napirendi pontot a megérkezésük után 
kezdenék csak el megtárgyalni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételét és a napirendek sorrendjének 
elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                      Elõadó
                                                                                                                         



1.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2013-as évben 
elfogadott Helyi Esélyegyenlõségi Program 
felülvizsgálata (Et.: 127/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

2.)   A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda 
módosított Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyása (Et.: 129/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

3.)   A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda módosított 
Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (Et.: 
128/2015.) 

Gromon István
polgármester

 



4.)   A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosítása, módosító okiratának elfogadása (Et.: 
133/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

5.)   Az ELMÛ Hálózati Kft. 120/20 kV-os transzformátor 
alállomás telepítésére vonatkozó kérelme (Et.: 139/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 
6.)   A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító 

okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása 
(Et.: 135/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

7.)   Önkormányzati fenntartású bölcsõde alapítása I. (Et.: 
140/2015.)

Gromon István
polgármester

 
8.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzata középtávú 

sportkoncepciójának elfogadása (Et.: 131/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

9.)   Gradus óvoda tetõfelújítására pénzeszközátadás az 
intézmény részére (Et.: 138/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 
10.)

           
 

A Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi szám alatti, kert 
megnevezésû, 570 m2 nagyságú, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata elõvásárlási jogával terhelt ingatlan 
megvásárlása (Et.: 130/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

11.)
           
 

A Városi Napos Oldal Szociális Központ idõsek átmeneti 
gondozóház mosdójának felújítása pénzeszközátadással, 
önkormányzati forrásból (Et.: 132/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

12.)
           
 

A Fõ utca 91. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
raktárépületként funkcionáló épületrésze 
tetõszerkezetének javítása (Et.: 137/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

13.)
           
 

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 2/2000. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 136/2015.)
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

A városi köztemetõ üzemeltetéséhez szükséges ingatlan 
és ingóságok átadás-átvétele (Et.: 141/2015.)
 

Gromon István
polgármester

15.)
           
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. minisztériumi pályázatok benyújtása (3 db)
(Et.: 125-2/2015.)
 

Gromon István
polgármester

16.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 134/2015.)       Gromon István
polgármester

 
17.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 126/2015.)  
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
18.)

           
 

Felvilágosítás kérés       

 



 
1. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2013-as évben elfogadott Helyi 
Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálata

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 127/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. 
A helyi esélyegyenlõségi program idõarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, s az áttekintés 
alapján, szükség esetén felülvizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelõen kell módosítani. A tervezett nyolc intézkedésbõl négy intézkedés már megvalósult, vagy a 
megvalósulása folyamatban van. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.  
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata 
az önkormányzat felülvizsgált Helyi Esélyegyenlõségi Programjának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. évi törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának jelen határozat mellékletét képezõ, 2013-2018 évekre szóló felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlõségi Programját elfogadja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

2. napirendi pont
 A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda módosított Szervezeti és mûködési szabályzatának 

jóváhagyása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 129/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. 
Elmondta, hogy egy NGM rendelet és egy EMMI rendelet is indokolja a mûködési szabályzat átalakítását az 
új jogszabályoknak való megfeleltetési céllal. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német 
Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltakkal egyetért, azt a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete fenntartja azt a jogát, hogy a Szervezeti és 



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

3. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda módosított Szervezeti és 

mûködési szabályzatának jóváhagyása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 128/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta, és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltakkal egyetért, azt a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete fenntartja azt a jogát, hogy a Szervezeti és 
mûködési szabályzat módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal.                                                     Felelõs: polgármester, intézményvezetõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, módosító okiratának 

elfogadása (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 133/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A Magyar 
Államkincstár honlapján közzétett okiratmintának kell megfeleltetni az Alapító okiratot, egyúttal beépítésre 
kerültek olyan változások, amiket a Városgondnoksági Osztály létrehozása indukált, mint pl. a köztemetõ-
fenntartás, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közterület rendjének 
fenntartása, stb.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 5



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 
42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. 
sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 
11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, és a 32/2014. (II. 07.) Kt. 
sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                              Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
Megérkeztek az ELMÛ képviselõi.
 
 

5. napirendi pont
Az ELMÛ Hálózati Kft. 120/20 kV-os transzformátor alállomás

 telepítésére vonatkozó kérelme
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 139/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte az Elmû képviselõit. Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozat elfogadását.
 
Az Elmû képviselõi bemutatkoztak: Kiss József - Csatlakozási Osztályvezetõ helyettes, önkormányzati 
kapcsolattartó, Bouhouhou Janett - Önkormányzati Csoport stratégiai irányító és Csank András - Stratégiai 
Osztály elõadó.
 
Csank András az Elmû képviselõje projektoros kivetítõn kísért elõadásban bemutatta azt a rövid, képes 
összefoglalót, amely a leendõ alállomás telepítését indokolja.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy 2011-ben a témát már tárgyalta a Képviselõ-testület. Az 
összefoglaló megtekintése után úgy gondolja, hogy Pilisvörösvárnak is érdeke a 120/20 kV-os 
transzformátor alállomás telepítése, egyrészt az üzemzavar-elhárítás idejének csökkentése miatt, másrészt az 
áram Pilisvörösvárra való eljuttatásának kedvezõbb árai miatt is. A prezentáció véleménye szerint segített 
megérteni a fejlesztés mûszaki indokoltságát. A korábban kiválasztott helyszín (a Pilisszántói kanyarban) 



nem volt ideális az alállomás telepítésére. Az elmúlt hónapok tárgyalásai során szóba került új helyszín (a 
Csobánkai úton haladva a patak völgyében), a szerint került kiválasztásra, hogy mind az Elmû igényeinek 
(gazdaságosság), mind az önkormányzat igényeinek (városképvédelem, környezetvédelem) megfeleljen. Ez 
az új helyszín Pilisvörösvárról belterületérõl nem látszik, de nincs is túl messze, légvonalban a mostani 
kapcsolóállomás útjába esik. Onnan befelé már a földkábelek olyan területen vezethetõk, melyek a jelenlegi 
állás szerint nem okoznak jelentõs hátrányt, nem értéktelenítenek el földterületeket.
Kitért a határozati javaslatban foglaltakra, melyeket röviden ismertetett.  
 
Fresz Péter: Kérdése, hogy ha megépül az új állomás és a régi leszerelésre kerül, mi történik vele, kinek a 
tulajdonában van az épület és az alatta levõ rész? Biztosan lebontásra kerül-e, vagy felajánlják esetleg az 
önkormányzatnak?
 
Csank András - Elmû képviselõje: Elmû tulajdonban van az épület és az alatta lévõ terület. A felajánlás 
tárgyalási alapot képez.
 
Gromon István polgármester: A tárgyalások során már jelezte az 
Elmû képviselõinek, hogy mindenképpen javasolni fogja a Képviselõ-testületnek, hogy a településfejlesztési 
megállapodásban cserébe valamilyen feltételeket szabjon az önkormányzat. Errõl már készítettek is egy 
listát, de természetesen az arányosság figyelembe vételével kerül majd kiválasztásra az ellentételezés. Ezek 
közt szerepel az is, hogy az épületet bontás nélkül adják át az önkormányzatnak.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy a helyszín kiválasztásában nagy szerepet játszott az, hogy 
Pilisvörösvár a hegyek között, egy medencében fekszik, melyben úgy szeretnék elhelyezni az alállomást, 
hogy az legkevésbé csúfítsa el a kilátást. Az Elmû eredetileg a temetõ mögött, az áramházzal szemben 
szerette volna felállítani az új állomást, de véleménye szerint ez nagyon rontaná a város felõl a szép kilátást a 
hegyekre. Mivel a tervezett alállomás egy-két focipálya méretû, amely tele van traverzekkel, vezetékekkel, 
nem szép látvány, ezért szükséges messzebb tervezni a településtõl, ahol nem annyira zavaró. A nyugati 
országokban már épületekben vagy a föld alatt helyezik el az ilyen állomásokat. A településrendezési terv 
módosításakor szükséges majd a feltételeket egyeztetni, és kérni, hogy az alállomás területét vegyék körbe 
fákkal, bokrokkal, hogy kevésbé legyen zavaró a kilátásra.
 
Gromon István polgármester: Fõépítész Asszony is jelezte, hogy a nyugati példák alapján kérjék esetleg, 
hogy helyezzék el az állomást egy épületben, ne legyen szabad téren. Felvetõdik a kérdés, hogy erre van-e 
mûszaki lehetõség, és ha igen, milyen költségvonzata van, illetve hogy e helyett esetleg inkább egyéb 
ellentételezésekrõl tárgyaljanak.
 
Csank András - Elmû képviselõje: Mûszakilag minden megoldható, de tisztában kell lenni azzal, hogy 
számukra a villamosenergia-törvény és az Energiahivatal elõírja, hogy törekedniük kell a költségkímélõ 
megoldásra, hogy lehetõség szerint a legolcsóbban szolgáltassák a villamos-energiát. Ez nem teszi lehetõvé 
azt, hogy a legdrágább megoldást válasszák, nem épülhet mindenhol földkábel kisfeszültségû vezetéken, 
mert nem tudják finanszírozni. Amennyiben ezt az alállomást épületben szeretnék elhelyezni, akkor a most 
tervezett költségeknek a másfélszeresével kell számolniuk. Tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi (2010-
es) megkeresésében is jelezték, hogy szeretnék javítani a szolgáltatást, ezért saját erõbõl finanszíroznák a 
beruházást. Sajnos akkor nem sikerült megállapodást kötni, így elhalasztották ezt a fejlesztést. Nagyon 
fontos figyelembe venniük azt, hogy melyik megoldás a költségtakarékosabb, és hosszútávon melyik éri 
meg leginkább. Az igényeket és azok mûszaki megoldását mindenképpen tisztázniuk kell az egyeztetések 
során, melyet követõen olyan tervet készítenek, mely a tervezett helyen bemutatja a várható hatásokat.
 
Kiss József - Elmû képviselõje: Elmondta, hogy partnerek bizonyos mértékig az ellentételezésekben, de azt 
tudniuk kell, hogy ez bizonyos esetekben nagy terhet ró a lakosság részére is. A légvezetékek kiváltása 
esetén például. Jelenleg ugyanis a lakóházak tetõtartón keresztül bemenõ ellátással rendelkeznek. 
Amennyiben áttérnek földkábeles ellátására, akkor a mérõhelyeket át kell alakítani a földkábel-vezeték 
fogadására, mely sok esetben a házfal áttörésével járna. Kb. 150-200e forintos költség a mérõhely 
átalakítása, melyet az Elmû nem vállalhat fel, mert az a lakosság tulajdonában van. Ilyen esetben elbontásra 



kerül az oszlopsor, mely a közvilágítás megszûnését is jelentené. Mivel az önkormányzat feladata a 
közvilágítás ellátása, ezért új kandelábereket és lámpatesteket kellene vásárolniuk, melyek igen nagy 
költségeket jelentenének. Gondoskodni kellene a távközlési hálózatok elhelyezésérõl, melyek jelenleg az 
oszlopokon vannak végigvezetve. Ezért is javasolja, hogy esetleg ha földkábelesítésrõl gondolkodnak, akkor 
elsõ lépésben csak a városközpontban jelöljenek ki bizonyos utcákat, melyek kábelesítése végrehajtható. 
Figyelembe kell venni a lakosság terheit is. Nagy feladata lenne az önkormányzatnak abban is, hogy a 
lakosságot is meggyõzzék ennek a fejlesztésnek a szükségességérõl.
 
Gromon István polgármester: Jelezte, hogy nem egész utcákat szeretnének fölkábelesen átalakíttatni, csak 
a város egyes részein lévõ olyan oszlop-transzformátorok eltüntetését szeretnék kérni, melyek rontják a 
városképet (pl. Hõsök tere). 2011-ben nem „megszakadtak” a tárgyalások, hanem az Elmû elállt a 
fejlesztéstõl. A Képviselõ-testület a maga részérõl határozatot hozott, hogy támogatja a településszerkezeti 
terv módosítását, és konkrét helyszínrõl is döntött. Akkoriban az önkormányzatnak nagymértékû földkábeles 
igénye volt a beruházással kapcsolatban. Azóta a jogi környezet az Elmû számára kedvezõen módosult, így 
könnyebb helyzetben vannak, a megállapodásra nagyobb esély van, objektív körülmények miatt.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Elmondta, hogy fõépítészi szempontból fontos részletekre is szeretne hangsúlyt 
fektetni. A kivetítõn bemutatott prezentációban is látható volt az elbontható régi kapcsolóállomásnál a 
„szebb környezet” kifejezés, melyre a hangsúlyt tenné. Úgy gondolja, hogy Pilisvörösvárnak akkor érdemes 
beengednie ezt az ipari jellegû létesítményt a területére, ha cserébe olyan elõnyökhöz jut, melyeket másképp 
nehezen tudna megszerezni. Elsõsorban a meglévõ transzformátor-oszlopok átalakítására gondol, melyek a 
város területén a látványban, a közlekedésben, a közterületek használatban zavaró jelenségek.  Az új 
létesítmény környezeti, táji megjelenése is nagyon fontos, mert a városnak a legfõbb értéke az a táji 
környezet, amelyben fekszik, ezért a korábbi tanulmányterv alkalmával is ezt tartották fontosnak. Az 
alállomásokat nem csak úgy lehet elhelyezni, ahogy a prezentációban látható volt. Nemcsak nyugaton, 
hanem már Biatorbágyon is létesítettek úgy állomást, hogy az épületben van elhelyezve. Úgy gondolja, hogy 
ez a kérés itt is felmerülhet. Ezért is szeretnék látni a telepítési tanulmánytervbõl, hogy milyen, amikor 
épületbe kerül az alállomás, és hogyan alakul, ha nem kerül épületbe. Amennyiben nem kerül épületbe, 
akkor mindenképpen szükséges növényzettel, keretültetvénnyel való takarása, melyet látványtervvel lehet 
majd igazolni. A „patak-védõtávolság”, „Natura 2000” és egyéb korlátozásokat, melyek a területet érintik, 
alaposan meg kell vizsgálni, és a telepítési tanulmányterv elkészítésébe feltétlenül településtervezõt kell 
bevonni, hogy ezt a munkát el tudja végezni.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Úgy tudja, hogy az érintett terület magántulajdonban van, nem önkormányzati 
terület. Kérdése, hogy folytattak-e már elõzetesen tárgyalásokat a tulajdonossal? Amennyiben 
megállapodásra jutnának, milyen végsõ kivitelezési határidõvel kell számolniuk?
 
Csank András - Elmû képviselõje: Elmondta, hogy már folytattak tárgyalásokat a tulajdonossal. Mivel 
közlétesítményrõl van szó, így függ attól is, hogy mennyiért tudják megvásárolni az ingatlant, és mennyi idõ 
alatt. Amennyiben sikerül az idén megegyezni, akkor a jövõ évben elkészülhet a terv, és 2017-ben 
megépülhet az állomás.
 



Preszl Gábor: Nagyon örül annak, hogy önkormányzati kapcsolattartó jelen van az Elmû részérõl, akinek a 
témától eltérõen szeretne kérdést feltenni. Többször volt az elmúlt idõszakban Pilisvörösváron úgynevezett 
szakaszhiba a közvilágításban. Nemrégiben szintén szakaszhiba volt az egyik sárgán villogó 
gyalogátkelõhelynél, és sajnos pont akkor történt egy cserbenhagyásos baleset. Az emberek az 
önkormányzatot hibáztatták a baleset bekövetkezéséért, mivel a közvilágítás az önkormányzat feladata. Az 
Elmû a lakossági telefonos bejelentéseket elutasítja azzal az indoklással, hogy az önkormányzat átadta egy 
egyesületnek a közvilágítás karbantartását. Ez a tájékoztatás félrevezetõ. A szakaszhiba kijavítása ugyanis 
nem a Közvilágítási Egyesület, hanem az Elmû feladata. A fölösleges telefonálások és kerülõutak rengeteg 
idõt vesznek el a valós javítás megkezdéséig. Polgármester úr már több levelet is küldött emiatt az Elmû-
nek, de sajnos nem ért el változást e tekintetben. Kérte a jelenlévõ önkormányzati kapcsolattartót, hogy 
segítsen ez ügyben, próbálja felhívni az ügyfélszolgálatuk figyelmét arra, hogy a hibabejelentés-fogadás 
gördülékenyebben menjen, ne okozzon ilyen problémát.
 
Kiss József - Elmû képviselõje: Elmondta, hogy ezen mindenképpen változtatni kell, szoros 
együttmûködésre van szükség az önkormányzat, a vállalkozó és az Elmû között. A tapasztalat szerint azért 
történnek ezek a problémák, mert az egyedi és a szakaszhibákat nem választják külön. A jelenlegi 
eljárásrendjük azt mondja ki, hogy a szakaszhiba bejelentését csak a vállalkozótól fogadhatják el. Ezzel ki 
tudják kerülni azt, hogy az Elmû feleslegesen szálljon ki a téves bejelentés miatt. Fontos, hogy szorosabb 
kapcsolatot tartson a vállalkozó és az Elmû a hibák javítását illetõen, hogy lerövidítsék a várakozási idõt.  
 
Gromon István polgármester: Részben megérti az Elmû álláspontját (hogy nem akarnak fölöslegesen 
kimászkálni), de véleménye szerint vannak olyan kérdések, melyeket, ha az ügyfélszolgálati munkatárs 
feltenne a bejelentõnek, meggyõzõdhetne arról, hogy szakaszhibáról van-e szó, vagy egyedi hibáról.
 
Kiss József - Elmû képviselõje: A kérést jelezni fogja a vezetõk felé. Átadott egy tájékoztató füzetet, mely 
nemrégiben készült el az önkormányzatok részére, amelyben sok információ és telefonos elérhetõség 
található.
 
Gromon István polgármester: Preszl Gábor képviselõ úr hozzászólásához kapcsolódóan elmondta még, 
hogy nagyon fontos a lakosság szerepe a szakaszhibák jelzésében, hiszen a hivatal dolgozói, a közterület 
felügyelõk nappal nem látják a hibákat.
 
Kõrössy János: Meglepõdött Fõépítész asszony szavain, hogy vagy épületen belül kerül elhelyezésre a 
transzformátorállomás, vagy inkább ne épüljön meg semmi.

Mindenképpen a város fejlõdésérõl van szó. Az energia a jövõben fajlagosan jóval olcsóbban eljuttatható
a vállalkozásokhoz, kedvezõbben csatlakozhatnak a villamosenergia-hálózathoz, így a befektetési 
lehetõségek fejlõdése biztosítottabbá válik. Egyetért azzal, hogy az esztétikai szempontokat is elõnyben kell 
részesíteni. Viszont amennyiben egy épületen belül kerülne elhelyezésre az elosztóállomás annak rendkívül 
drága anyagi vonzata lenne.  Fontosnak tartaná, hogy ésszerû kompromisszumot kössenek a 
transzformátorállomás telepítésével összefüggésben.  Úgy gondolja, hogy az önkormányzat érdeke is az, 
hogy mértéktartó anyagi ráfordítás mellett készüljön el a transzformátorállomás.
A témától eltérõen elmondta, hogy a jelenleg tárgyalt témának semmi köze a 
szakaszhibákhoz/üzemzavarokhoz.
Az új fejlesztéssel a város elektromos hálózata sokkal nagyobb rendszerszintû biztonságban lenne, és 
folyamatosabb ellátás kapnának. Az alállomás elhelyezésének kérdése is fontos szempont. Ha közelebb 
helyezkedik el a városhoz, úgy jóval kevesebb az energiaveszteség és jóval olcsóbb az energia ára. 
Véleménye szerint ellentételezésként ne a kisfeszültségû elosztóhálózatok kerüljenek kábelesítésre (földalatti 
kiépítésre), mely az ingatlantulajdonosok bekötéseit érinti, hanem a 20 kV-os hálózatokat illetõen az utcai 
elektromos légvezetékek. A város polgárai szempontjából ugyanis problémás lenne az ingatlanonkénti 
földkábeles bekötések.   Nagy valószínûséggel az Elmû egy középfeszültségû hálózati koncepciót fog 
kidolgozni a város tekintetében.
 



Gromon István polgármester: Az önkormányzat is az ésszerû kompromisszumra fog törekedni.
 
Kiss József – Elmû képviselõje: Kitért a kisfeszültségû szabadvezetékes szakaszhibákra, melyek részben 
abból adódnak, hogy a kisfeszültségû vezetékek jelenleg még nincsenek leszigetelve. A szigetelt 
légvezetékek több szempontból elõnyösek, pl. a szél, a vihar nem veri össze a vezetékeket nem keletkezik 
szakaszhiba, illetve a gallyazás megoldottnak tekinthetõ 90%-ban, és a rendszer üzembiztosabban mûködik.  
Az Elmûnek szándékában áll a város tekintetében átépíteni ezeket a szabadvezetékeket, melyhez kérik az 
önkormányzat hozzájárulását.    
 
Gromon István polgármester: Szeretné kérni, hogy az Elmû egy kérelemben fogalmazza meg, hogy mely 
területeket érintené a városban az átépítés, melyre a Hivatal hivatalos formában fog reagálni. 
 
Csank András – Elmû képviselõje: Tájékoztatásként elmondta, hogy szeptemberre szeretnének egy tervet 
elkészíteni a középfeszültségû hálózatra vonatkozóan, mely a költségeket is tartalmazná. A számítás 
tartalmazná az üzemeltetési költségeket és a veszteségek alakulását is. 
Elmondta, hogy Pilisszántó településsel is folytatnak egyeztetést a transzformátorállomás telepítése ügyében, 
ha esetleg Pilisvörösvárral nem sikerülne a megegyezés.  Az iparterületi rész ez esetben Pilisszántó 
területérõl kapná a villamosenergia ellátását. Valószínûleg ez esetben nem olyan áron tudnának rácsatlakozni 
a hálózatra az iparterületi részen a vállalkozások, mintha Pilisvörösvár határában kerülne telepítésre az 
állomás, és csak onnan kellene a vezetéket eljuttatni az érintett részekre. Úgy gondolja, hogy ezeket a 
szempontokat is figyelembe kell venni a Képviselõknek.   Az épületen belüli transzformátorállomás 
(tokozott) elhelyezésére is készítenek kimutatást, hogy az mekkora különbséget jelent majd a tervben 
szereplõ állomással szemben.   
 
Preszl Gábor: A korábbi hozzászólását eleve azzal kezdte, hogy „a témától eltérõ”. Viszont örült annak, 
hogy az érintett cég képviselõinek elmondhatja a problémát.  
Úgy gondolja, hogy Fõépítész asszonynak annyi volt a kérése, hogy a „tokozott” eljárásról készüljön egy 
tanulmányterv, hogy az épület hogyan illeszkedne a tájba.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Véleménye szerint sokat mondana a Képviselõ-testület számára, ha a 
tanulmánytervet mindkét változatra láthatnák.
 
Gromon István polgármester: Kérdése az Elmû képviselõihez, hogy a határozati javaslattal 
összefüggésben valamilyen észrevételük van-e, illetve elfogadható-e számukra szakmailag a határozat 
megfogalmazása?
 
Az Elmû képviselõi észrevételt nem tettek, és elfogadhatónak tartották szakmailag a határozatban leírtakat.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata egy 
Pilisvörösváron létesítendõ 120/20 kV-os transzformátor alállomás telepítésének lehetõségérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy egy Pilisvörösváron létesítendõ 
120/20 kV-os transzformátor alállomás telepítésének lehetõségérõl az alábbi lépésekben kíván dönteni:
 

1. Az ELMÛ részérõl a transzformátor alállomás telepítésnek szándékáról hivatalos írásbeli tájékoztatás 
(kérelem) szükséges az önkormányzat részére, amelyben az ELMÛ leírja a fejlesztés 
szükségességének indokait, a fejlesztés lényegi mûszaki tartalmát, megjelöli a fejlesztés elképzelt 
területét, és jelzi, hogy a telepítési tanulmánytervet elkészítteti, és kész tárgyalni a településrendezési 
szerzõdés megkötésrõl.

 
2. Az ELMÛ az Épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 



(továbbiakban Étv.) elõírásainak megfelelõen készíttesse el a településrendezési szerzõdés alapját 
képezõ telepítési tanulmánytervet. Az önkormányzat elvárása az, hogy a tanulmányterv a lehetséges 
helyszínen kiterjedten vizsgálja a tájképvédelmi érdekeket, és látványtervvel igazolja a helyszín 
alkalmasságát, valamint adjon tájékoztatást az alállomás telepítésének minden következményérõl (pl.: 
alállomásra beérkezõ és onnan kiinduló vezetékek elhelyezkedése, stb.)

 
3. A telepítési tanulmányterv alapján az ELMÛ az önkormányzattal egyeztetve készítse el az Étv. 30/A. 

§ szerinti, az Önkormányzat és az ELMÛ Hálózati Kft között megkötendõ településrendezési szerzõdés
tervezetét.

 
4. A tanulmányterv és a településrendezési szerzõdés tervezetének elkészítése után a Képviselõ-testület 

dönt a helyszín végleges kiválasztásáról, és dönt a településrendezési szerzõdés, valamint egy 
háromoldalú, a településrendezési tervek módosításra irányuló tervezési szerzõdés tartalmáról.
 

Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a jelenlévõkkel a kiosztott határozat szövegét.
 
Kõrössy János: Javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki a „bekötõút” szóval „...1109 j. úthoz közel esõ 
részét, a hozzá szükséges bekötõúttal azzal, hogy véglegesen csak a tanulmányterv …”
 
Gromon István polgármester: Az elhangzott kiegészítést elõterjesztõként befogadta.
 
Az Elmû képviselõi észrevételt nem tettek, szakmailag elfogadhatónak tartották a határozatban leírtakat, 
illetve a kiegészítést.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ kiosztott határozati 
javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata 
az ELMÛ Hálózati Kft által telepíteni szándékozott 120/20 kV-os transzformátor alállomás lehetséges 
helyszínérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az ELMÛ Hálózati Kft. által 
Pilisvörösváron létesíteni szándékozott 120/20 kV-os transzformátor alállomás lehetséges helyszíneként 
elviekben támogatja a Pilisvörösvár, 0101/39 hrsz-ú teleknek egy kb. 125 m x 100 m nagyságú, a 1109 j. 
úthoz közel esõ részét a hozzá szükséges bekötõúttal azzal, hogy véglegesen csak a tanulmányterv és a 
településrendezési szerzõdés tervezetének ismeretében dönt a Képviselõ-testület a helyszín kiválasztásáról. 
A döntéshez ugyanis ismerni kell, hogy a transzformátor alállomásnak, ill. az oda beérkezõ és onnan 
kiinduló vezetékeknek a tájba illesztése megoldható-e valamint azt, hogy a helyszínnel kapcsolatban nem 
merülnek-e fel a képviselõ-testület számára jelenleg nem ismert hátrányos szempontok, illetve, hogy sikerül-
e megállapodni az ELMÛ-vel a telepítéssel kapcsolatos megfelelõ ellenételezésekrõl.
 
A megjelölt helyszínre vonatkozó tanulmánytervet az ELMÛ Hálózati Kft. a településrendezési szerzõdés 
egyeztetése, megkötése érdekében, kizárólag saját kockázatára és költségére készítteti el.
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, 

módosító okiratának elfogadása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 135/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gazdasági 
Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 120/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 149/2011. (VII. 13.) Kt. sz. határozatával, 
a 10/2012. (II. 09.)  Kt. sz. határozatával, a 71/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 247/2012. (XII. 20.) 
Kt. sz. határozatával, 28/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 79/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozatával és a 
31/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                              Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Önkormányzati fenntartású bölcsõde alapítása I. 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 140/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Az elõterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatokat. A II. 
sz. határozatot a bölcsõde „Tipegõ” elnevezését 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta. 
Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatokat. Viszont az I. sz. határozati javaslatot a következõképpen kéri módosítani:

-         6 (bek) fedezet forrásának megjelölése a következõképpen módosuljon: a 2015. évi költségvetési 
rendelet módosításáról szóló 10/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 1. old. 44 
során biztosított 6.340.000 forint erejéig. (korábban 9 mell. 5 sor.)



-         9 (bek.) „a vezetõi pályázat elbírálásához szükséges” forrást a 2015. évi költségvetési rendelet 
szakértõi díjak elõirányzatából finanszírozzák (ne az általános tartalékkeretbõl).

-         A II. sz. határozati javaslatot a bölcsõde „Tipegõ” elnevezését 4 igen és 2 nem szavazattal 
támogatta a Bizottság

-         A IV. sz. határozati javaslatot kéri kiegészíteni: azzal, hogy a „pályázat részekét benyújtandó 
iratok, igazolások”- at kiegészítik a következõ bekezdéssel: a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a 3 
hónapos próbaidõt elfogadja.

Az elõterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatok elfogadását a Pénzügyi Bizottság által elfogadott módosításokkal. 
 
Összefoglalóan ismertette a határozati javaslatokat. Elmondta, hogy a IV. sz. határozati javaslat módosult, - 
a szakértõ véleményezte és módosította - amit minden Képviselõ kiosztós anyagként megkapott.     
 
A Képviselõk részérõl kérdés/hozzászólás nem hangzott el az elõterjesztés tekintetében. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot az 
elhangzott kiegészítésekkel.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári bölcsõde szakmai engedélyeztetésével kapcsolatos elõkészületekrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl 
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének 
eleget téve, a 2016. 01. 01. napjától, a Pilisvörösvár, Szent István u. 18. szám alatti épületben beindítandó, 
önállóan mûködõ, gazdálkodási szempontból a GESZ, Pilisvörösvárhoz tartozó bölcsõde felállításával 
kapcsolatosan felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzõt, hogy 
 

-         a mûködési engedély megszerzéséhez szükséges bölcsõdei szakmai program elkészítésére 
ajánlatkérési eljárás alapján adjon megbízást szakértõnek, és a programot készíttesse el,

-         a Magyar Államkincstárnál járjon el a törzskönyvi nyilvántartásba-vétel érdekében,
-         a mûködési engedély megkéréséhez szükséges elõzetes szakhatósági engedélyeket beszerezze,
-         a mûködési engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztályától 

kérje meg, és azzal kapcsolatos engedélyezési eljárásban teljes jogkörrel járjon el,
-         a 2016. 01. 01. napjától felállítandó bölcsõdei apparátusra írjon ki álláspályázatot, és az 

állásinterjúkat lebonyolítsa,
-          a bölcsõde berendezéséhez szükséges bútorokat és játékokat versenyeztesse meg és szerezze be, 

amelyhez a fedezet forrása a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 10/2015. (V. 04.) 
önkormányzati rendelet 13. mellékletének 1. old. 44 során biztosított 6.340.000 forint erejéig,

-         a bölcsõde igénybevételével kapcsolatos térítési díjról szóló rendeletet készítse elõ és legkésõbb 
2015. augusztus 30-ig terjessze a Képviselõ-testület elé,

-         az új intézményvezetõvel a bölcsõde Házirendjét készíttesse el, és terjessze a Képviselõ-testület elé,
-         a vezetõi pályázat elbírálásához szükséges szakértõt bizottsági tagnak kérje fel, megbízási 

szerzõdését kösse meg a 2015. évi költségvetési rendelet „szakértõi díjak” elõirányzat terhére.
 
Határidõ: folyamatos                                       Felelõs: polgármester, jegyzõ, 
                                                                         idõközben megválasztandó intézményvezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: A Bizottságok többségben a „Tipegõ” elnevezést támogatták így 
elsõdlegesen ezt az elnevezést teszi fel szavazásra. Szavazásra tette fel a Tipegõ elnevezés elfogadását.
 



No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 100/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári bölcsõde elnevezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl 
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének 
eleget téve, a 2016. 01. 01. napjától, a Pilisvörösvár, Szent István u. 18. szám alatti épületben beindítandó 
bölcsõde megnevezése: Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde.   
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az Alapító okirat 1. pontjában a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde 
megnevezést tüntesse fel.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 101/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Alapító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) a) bekezdésében foglalt kötelezettségének 
eleget téve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A alapján úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 
Tipegõ Bölcsõde alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel 
kötelezettségének.
 
Határidõ a nyilvántartásba vételre: az intézményvezetõi pályázat eredményes lezárulása utáni 30 napon 
belül               
 
Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztott IV. sz. határozati javaslat elfogadását az 
elhangzott kiegészítéssel
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 102/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde bölcsõdevezetõi feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint A gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) a) bekezdésében foglalt kötelezettségének 
eleget téve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20-23. §-ban, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1-3. §-ban 



biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde magasabb vezetõi megbízására az alábbi 
pályázati kiírást jelenteti meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán:
 
 

Pályázati felhívás
 

„Pilisvörösvári TIPEGÕ bölcsõde
bölcsõdevezetõi feladatainak ellátására”

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde bölcsõdevezetõi 
(magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
 
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szent István u. 18.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
 
A Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde bölcsõdevezetõi feladatainak ellátása. Az intézmény szakmai munkájának 
koordinálása. Az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény szakszerû mûködtetése, irányítása, képviselete, ellenõrzése, az intézmény alapító 
okiratában és szervezeti-mûködési szabályzatában meghatározott egyéb feladatok ellátása. Illetmények, 
juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 

-         Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA) vagy bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és 
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és 
gyermeknevelõ-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõi (OKJ), csecsemõ- és 
gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus képesítés. Magyar állampolgárság.

-         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésé alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú 
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-         Büntetlen elõélet, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
-         A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 

(8) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn vele szemben.
-         Megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
-         Cselekvõképesség.

 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

-         helyismeret, pilisvörösvári lakcím,
-         kisgyermeknevelõi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
-         vezetõi/bölcsõdevezetõi gyakorlat.



 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-          az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetõi elképzelések,
-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, helyzetelemzésen alapuló szakmai program,
-          végzettséget, képzettséget, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
-          fényképes, részletes szakmai és személyes önéletrajz,
-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körû), vagy annak megkérésérõl 

igazolás,
-          iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a 

pályázati eljárással összefüggésben, szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul,
-          nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
-          nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
-          nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
-          nyilatkozat arról, hogy a Gyer. törvény 16. § (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn,
-          nyilatkozat a 3 hónap próbaidõ vállalásáról.
 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2016. 01. 01. napjától tölthetõ be.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: A pályázati felhívás megjelenik Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának honlapján, a Vörösvári újságban és a KSZK internetes oldalon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
-          Postai úton, a pályázatnak Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár Fõ tér 1.) címére 

történõ megküldésével.
-          Személyesen, a pályázat Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár Fõ tér 1.) zárt 

borítékban történõ leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde – Bölcsõdevezetõ” csak az 
Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság bonthatja fel.”
 
A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap 16 óra.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidõt követõ 30 napon belüli rendes képviselõ-testületi 
ülés.
 
Felvilágosítás kérhetõ az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129. m. (Jákliné Komor Szilvia intézményi 
referens)
 
A pályázat elbírálásának módja rendje: A pályázatokat az Ügyrendi és Oktatási Bizottság véleményezi. A 
kinevezésrõl Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt. A Képviselõ-testület fenntartja a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 
***

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § 10) bekezdése alapján a pályázati eljárásban közremûködõ 
Ügyrendi és Oktatási Bizottságot egészítse ki a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetõleg egyesület 
képviselõjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjával.
 



A szakértõi megbízás fedezetének a forrása a 2015. év költségvetési rendelet szakértõi kerete
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, jegyzõ,
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata középtávú sportkoncepciójának elfogadása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 131/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Sportkoncepció 2.3. pontját javasolják kiegészíteni a következõkkel:

-         Kerékpárutak fejlesztése,
-         Futópálya felújítása a sportpálya körül.

Elõterjesztõként befogadta a módosításokat. Elmondta, hogy 2004-ben már több ízben tárgyalta az akkori 
Sport és Rekreációs Bizottság a települési sportkoncepció kérdését, de határozatot nem hozott annak 
elfogadására. A 2004. évi I. törvény alapján minden települési önkormányzatnak el kell fogadnia saját 
sportkoncepcióját. A koncepció elfogadásának külön aktualitása, hogy a Templom téri iskola sportudvarának 
felújítási pályázatához is szükség van a város elfogadott sportkoncepciójára.
 
Selymesi Erzsébet: Örömmel hallotta, hogy kiegészítésre kerül a koncepció 2.3. pontja. Kérdése, hogy 1.2. 
pontban a sportcsarnok létesítésére nincs-e alkalmasabb helyszín, mint a Búcsú tér?
 
Pándi Gábor alpolgármester: Korábbi képviselõ-testületi üléseken többször tárgyalták a témát, ahol 
elhangzottak azok az érvek, amelyek alátámasztják azt, hogy a Búcsú téren kerüljön majd megvalósításra a 
sportcsarnok.  Mindkét általános iskola felsõ tagozata számára biztosíthatóvá válna a mindennapos 
testnevelési órák megtartása, ha lenne egy sportcsarnok a Búcsú téren, amely könnyen megközelíthetõ az 
intézményekbõl. A legjobb kihasználtsága a sportcsarnoknak ezen a helyszínen lenne. A város bármely más 
pontján kerülne kialakításra a sportcsarnok (pl. tavak vagy Szabadidõ Központ), nagyon messze lenne a két 
iskolától a helyszín.
 
Kozek Gábor: Megközelítés szempontjából a Búcsú tér a legjobb hely a sportcsarnok kialakítására. 
Központi helyen létesülne a csarnok, a vasútállomás, buszmegálló és a Szakorvosi Rendelõintézet közvetlen 
közelében.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
 
 
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 103/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata középtávú sportkoncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2015-2025 között 
idõszakra szóló középtávú sportkoncepcióját a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.



 
Határidõ: azonnal.                                                                            Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Gradus óvoda tetõfelújítására pénzeszközátadás az intézmény részére 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 138/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Az egyesület a tárgyalások során szóban és írásban is jelezte, hogy nincsen forrása a rá esõ felújítási 
költségek megfizetésére. Az egyeztetések során felmerült, hogy az önkormányzat vásárolja meg az egyesület 
tulajdonában lévõ részt. Az ingatlanrészre vonatkozó értékbecslést az önkormányzat elkészítette, melybõl 
levonásra került volna a tetõfelújítás értéke. Az egyesület nem szeretné, ha a tulajdonjog megvásárlásának 
összegébõl levonásra kerülne a tetõfelújítás összege. Ezt azzal támasztották alá, hogy az értékbecslés nem 
utal arra, hogy a tetõszerkezetnek bármi baja is volna. Így az egyeztetések eredménytelenül zárultak, s a 
tetõfelújítást kizárólag az óvoda részén végeztetnék el.
 
Kõrössy János: Kérdése, esztétikai szempontból, hogy mely pontról lehet majd látni ezt a tetõszerkezetet?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Dózsa Gy. utca felõl látható a tornaterem tetõszerkezete. A 
tetõszerkezet az évek során már többször lett javítva, amelyek láthatóak a tetõszerkezeten.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 104/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
GRADUS Egyesületnek a Gradus-terem eladására vonatkozó ajánlatáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Gradus-teremre a GRADUS 
Egyesület által meghatározott 22.400.000 forintos vételárat nem fogadja el, és a GRADUS Egyesület 
tulajdonát képezõ épületrészt nem vásárolja meg, mivel a GRADUS Egyesület által meghatározott vételár 
nem fogadható el az önkormányzati érdekek és az értékbecslés figyelembe vételével, hiszen a tetõ felújításra 
szorul, és az erre a tetõfelületre esõ költség 3.723.000 forint, így az értékbecslõ által megállapított értékbõl 
az ingatlanrészre esõ tetõ-felújítási költséget levonva, az Egyesület tulajdonrészének értéke ténylegesen 
19.162.000 forint.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a GRADUS Egyesületet tájékoztassa a döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 105/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
GRADUS óvoda tetõfelújítására pénzeszközátadásról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a GRADUS óvoda épületének 
az Önkormányzat tulajdonát képezõ épületrészének tetõfelújításához a szükséges fedezetet biztosítja a 
Német Nemzetiségi Óvoda részére, pénzeszközátadással.
 
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez szükséges fedezetet 6.700.000 forint erejéig a 2015. évi költségvetési 
rendelet 23. melléklet 11. sorszám alatt elõirányzott összegbõl biztosítja, és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pénzeszközátadáshoz szükséges megállapodásokat megkösse a Német Nemzetiségi 
Óvodával.
A Képviselõ-testület felkéri az Intézményvezetõt, hogy árajánlatok bekérésével még a nyári idõszakban, 
figyelembe véve az óvodai zárva tartást, végeztesse el a kivitelezést.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
A Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi szám alatti, kert megnevezésû, 570 m2 nagyságú, Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata elõvásárlási jogával terhelt ingatlan megvásárlása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 130/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. Elmondta, 
hogy a 6306 hrsz. alatti, kert megnevezésû, 570 m2 nagyságú ingatlan közös tulajdonosai eladásra kínálták 
fel az önkormányzat részére az ingatlan tulajdonjogát 2.300.000.- forint vételárért. Az ingatlan a Kálvária-
dombon fekszik. Az önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg a HÉSZ-ben rögzített elvek alapján. Az 
önkormányzat készítetett egy értékbecslést, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 360 ezer forint. A 
tulajdonosok által megbízott cég egyszerûsített becslése szerint a zártkerti ingatlan kerekített forgalmi értéke 
600 ezer forint. Úgy gondolja, az ingatlan elhelyezkedése kulcsfontosságú, mivel a Kálvária-dombon 
helyezkedik el. Álláspontja szerint az összeg – 600 ezer forint – az értékbecslések alapján elfogadható. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 106/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi számú, Pilisvörösvár Város Önkormányzata elõvásárlási jogával terhelt 
ingatlan megvásárlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Kálváriadombon lévõ, 
Pilisvörösvár, 6306 helyrajzi szám alatti, kert megnevezésû, 570 m2 nagyságú, Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata elõvásárlási jogával érintett ingatlan vonatkozásában elfogadja Breier Károly, Breier Gábor 
és Tallér Mihályné eladási ajánlatát és megvásárolja az ingatlant 600.000 forint vételárért.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintetteket értesítse, 
az értékesítéshez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges adásvételi szerzõdést a jelen 
elõterjesztésben elõadottak szellemében aláírja.
 
A fedezet forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 10/2015. (V. 
04.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. oldal 26. során biztosítva van.
 



Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ idõsek átmeneti gondozóház mosdójának felújítása 

pénzeszközátadással, önkormányzati forrásból
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 132/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta, és 
támogatta a határozat elfogadását. Elmondta, hogy az intézménnyel kapcsolatos korábban benyújtott 
pályázat tartaléklistára került. (A tartaléklistás pályázatokról év végéig döntenek, esetleges pénzmaradvány 
függvényében.) Az épületben lévõ vizesblokk vízszigetelése nem megfelelõ, ezért a szomszédos helyiség 
fala folyamatosan vizesedik, penészedik. Emiatt szükséges a helyiség felújítása, mely a költségbecslés 
alapján 2,1 millió forintba kerül. Az Intézményfenntartó Társulás munkaszervezetétõl (GESZ) azt a 
tájékoztatást kapták, hogy a Társulásnak a 2014. évi zárszámadás alapján pénzmaradványa keletkezett, 
amelyet a Társulási Tanács 2015. 06. 25-i ülésén visszautal a tagtelepüléseknek. Javasolja, hogy a 
Társulattól visszaérkezõ összegbõl 2 millió forintot biztosítson az önkormányzat a Napos Oldal számára, 
hogy a gondozóház vizesblokkját fel tudják újítani. A gondozóház mosdójának felújítására bruttó 2.129.334 
forintos árajánlattal rendelkezett az intézmény, de úgy gondolják, hogy a pályáztatás során kedvezõbb 
ajánlatot fognak adni a vállalkozók, ezért kerül átutalásra a javaslat szerint 2 millió forint.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
 
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 107/2015 (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
Napos Oldal Szociális Központ Idõsek átmeneti gondozóháza vizesblokkjának önkormányzati 
felújításról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Napos Oldal Szociális 
Központ Idõsek átmeneti gondozóháza mosdójának felújítását a 2014. évi intézményfenntartó társulási 
pénzmaradványból megvalósítja, mivel az idõsek átmeneti gondozóháza vizesblokkjának vízszigetelése nem 
megfelelõ, és a szomszédos helyiség fala folyamatosan vizesedik, penészedik.
 
A Képviselõ-testület az elõzetes költségbecslés alapján bruttó 2 millió forint pénzeszközt átad a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Napos Oldal Szociális 
Központ részére annak érdekében, hogy az átmeneti gondozóház mosdóját a következõ mûszaki tartalommal 
felújítsa: burkolat bontása, a falszerkezetek és a padló vízszigetelése, majd burkolása és új épületgépészeti 
szerelvények elhelyezése.
 
A felújítás Pilisvörösvár Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerül, tekintettel arra, hogy az 
intézményi épületek kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak, és a felújítást az önkormányzat teljes 
egészében saját forrásból finanszírozza.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetõjével a szokásos garanciákat 
tartalmazó pénzeszköz-átadási megállapodást aláírja.



Fedezet forrása: A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 
pénzmaradványából a Pilisvörösvárra jutó összegbõl 2 millió forint.
                                  
Felelõs: polgármester                                                                        Határidõ: folyamatos
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
A Fõ utca 91. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan raktárépületként funkcionáló 

épületrésze tetõszerkezetének javítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 137/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Az 
önkormányzat fedezetet a felújításra nem tud biztosítani, ezért javasolják inkább a jelenleg érvényben lévõ 
2013. évi ingatlanbérleti szerzõdés felmondási moratóriumának meghosszabbítását (ami eredetileg 10 év 
volt). A javaslat szerint a jelenlegi tetõ-felújítási munkák ellentételezéseként a jelenlegi bérleti szerzõdést 
további 5 évvel hosszabbítanák meg. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Fõ 
utca 91. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan raktári épületrészének tetõ-felújítási munkáiról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy, Fõ utca 91. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanrész raktárként használt épületének tetõ-felújítási munkáit a bérlõ 
kérelmének megfelelõen, a benyújtott árajánlat szerinti mûszaki tartalommal elvégezteti a bérlõvel, azaz a 
Riczy Kereskedelmi Szolgáltató és Gyártó Kft.-vel. A határozatlan idejû bérleti szerzõdés felmondási 
moratóriuma a kivitelezés befejezésétõl meghosszabbodik további 60 hónappal, a korábban rögzített 30.000 
forint/hó bérleti díj mellett.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelenlegi 10 éves felmondási moratórium 
meghosszabbítására 5 évvel, azzal a kitétellel, hogy amennyiben az Önkormányzat a moratórium lejárta elõtt 
felmondja a bérleti szerzõdést, akkor a 3 millió forintos felújítási költség idõarányos részét a bérlõ számára 
vissza kell fizetnie.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a rögzített mûszaki tartalomra a bérleti szerzõdés-
módosítást írja alá (az épület raktári részén a teljes tetõlécek, és cserepek elbontásra kerülnek, a hátsó oldali 
tûzfalat újra kell építeni, a balesetveszélyes állapotú kéményt el kell bontani, a bontások után új tetõlécekre, 
új égetett kerámia tetõcserép kerül szellõzõkkel, hófogókkal, bádogozási munkákkal).
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a bérlõ által kezdeményezett, a mûszaki osztály 
munkatársaival leegyeztetett és fent jelzett mûszaki tartalomnak megfelelõ felújítási munkálatokhoz a 
tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.    
 
 

13. napirendi pont
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 2/2000. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 136/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság is 
tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 19

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 

2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 7 igen és 2 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

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

14. napirendi pont
 A városi köztemetõ üzemeltetéséhez szükséges ingatlan és ingóságok átadás-átvétele 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 141/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Elmondta, hogy a Képviselõ-testület áprilisban döntött arról, hogy a városi köztemetõt 2015. július 1-jétõl az 
önkormányzat üzemelteti. Az elmúlt másfél hónapban a Varázskõ Kft.-vel többször is egyeztettek az átadás-
átvétel feltételeirõl annak érdekében, hogy azt 2015. július 1-jével zökkenõmentesen lebonyolíthassa a 
Hivatal. A tárgyalások során a jelenlegi üzemeltetõ azt kérte, hogy az általa a temetõben végzett beruházások 
és a ravatalozó épületbe beszerzett ill. telepített berendezési tárgyak értékét az önkormányzat vegye át és 
térítse meg részére.
Úgy gondolja, hogy az átadott listából annak a költsége téríthetõ meg, aminek elkészítése, beszerzése nem 
volt feladata az üzemeltetõnek. A temetõ üzemeltetõje készített egy listát a berendezési tárgyakról. Az 
átadott lista összértéke 4.165.676 forint. (A berendezési tárgyak listája az elõterjesztés mellékletét képezi.) 
Ebbõl azonban bizonyos tételeket le kell vonni. 1992-ben a köztemetõ üzemeltetésére vonatkozó 
pályázatában a jelenlegi üzemeltetõ vállalta, hogy a ravatalozót felújítja berendezni, márványpadlóval 
burkolja. Az üzemeltetõ 2010-ben végezte el a ravatalozó épületének felújítását – melyhez nem kért 
tulajdonosi hozzájárulást – ekkor cserélte le az aljzatburkolatot is. A gránit aljzatburkolat költségének 
megtérítését az üzemeltetõ nem kérheti, tekintettel arra, hogy azt 1992-es pályázatában vállalta. A 
berendezési tárgyak értékének megtérítésére vonatkozó követelés pedig csak részben elfogadható, mivel az 
üzemeltetõ 2010-ben, mikor ezeket beszerezte és telepítette, nem kérte meg hozzá a tulajdonosi 
hozzájárulást, így a követelés 70%-át fogadják el. Az összes egyéb tárgyi eszköz árának megtérítése jogos, 
azok vételi ára elfogadható. A Varázskõ Kft. által kalkulált bruttó 4.165.676,- forint helyett tehát 
véleményük szerint összesen 2.726.217,- forint fizethetõ ki az Üzemeltetõnek az általa elvégzett 



beruházások ellenértékeként.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 20
A Képviselõ-testület a határozatot a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 6 igen és 3 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Mivel a határozatot nem fogadta el a Képviselõ-testület, a korábbi 
üzemeltetõ cég ezeket a berendezési tárgyakat nem tudja az Önkormányzatnak értékesíteni, viszont az 
önkormányzatnak szüksége van a feladatellátáshoz ezekre a tárgyakra. (Július 2-ától – mivel a 
Köztisztviselõi Nap miatt csak július 2-án kerül sor az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására – a temetõ 
üzemeltetõje már nem a Varázskõ Kft. hanem az önkormányzat. Véleménye szerint a szóban forgó, 
temetkezéshez szükséges tárgyakat jóval magasabb beszerzési áron tudja majd megvásárolni az 
önkormányzat újonnan, így mindkét fél érdekét szolgálja az adásvételi szerzõdés megkötése. Az eszközök 
mellett korábbi beruházásokat is megtérített volna az Önkormányzat és úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
ezzel a döntéssel (a javaslat elutasításával) megkárosítja a Varázskõ Kft-t, mivel a korábbi – tény,  hogy 
engedély nélkül végzett – beruházásait a ravatalozó tekintetében nem térítik meg. A cég kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy a berendezési tárgyakat vásárolja meg, mivel a jövõben nem tudja használni 
ezeket a használt eszközöket. Szeretné, ha újra végiggondolná a Képviselõ-testület az elõzõ döntését, hiszen 
ha nem támogatja a határozati javaslat elfogadását, akkor az önkormányzat feladatellátását akadályozza, a 
temetkezés során fennakadások/problémák merülhetnek fel és az átadás-átvételre néhány napon belül sor 
kerül.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az üzemeltetõ a tárgyalások során elmondta, hogy amennyiben 
az ingóságokban megegyezés történik a két fél között, akkor a temetõ területén általa végzett egyéb 
fejlesztéseket (szemetes rácsok, kutak körüli mûkõ) térítésmentesen átadja az önkormányzatnak. 
Amennyiben nem vásárolja meg az önkormányzat a berendezési tárgyakat, úgy a Hivatalnak idõbe telik 
majd ezeknek a tárgyaknak a beszerzése, és a temetkezések során fennakadások lehetnek.
 
Preszl Gábor: Nem gondolná, hogy az üzemeltetõt azzal kellene „büntetni”, hogy a használt tárgyakat ne 
vásárolja meg az önkormányzat. Javasolja, hogy polgármester úr tájékoztassa a Varázskõ Kft. vezetõjét, 
hogy a Képviselõ-testület - milyen arányban - nem támogatta az ingóságok átvételét, és a következõ ülésen 
újra tárgyalják a napirendet.
 
Selymesi Erzsébet: Elmondta, hogy nem a Varázskõ Kft. és az önkormányzat ellen szólt a tartózkodása. A 
Varázskõ Kft. által kalkulált összeg 4.165.676,- forint helyett az elõterjesztés szerint az üzemeltetõnek 
fizetendõ összeg bruttó 2.726.217,- forint. A két ár közötti különbséget nem tudja értelmezni.  Elhangzott 
pl., hogy az üzemeltetõ tulajdonosi hozzájárulás nélkül végezte el a felújítási munkálatokat a ravatalozón. 
Úgy gondolja, hogy ezt meg kellett volna beszélni az üzemeltetõvel. Részérõl kizárólag a vételár körüli 
árkülönbség okoz bizonytalanságot, aminek indokoltságáról jelen pillanatban sincs meggyõzve.        
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a Varázskõ Kft. és az önkormányzat között a tárgyalások 
alapján összhang/egyetértés van. A céggel több esetben egyeztettek és ezek végén a cég vezetõje elfogadta a 
2.726.217,- forintos összeget. A cég vezetõje elfogadta azt a bizonyított tényt, hogy a gránit aljzatburkolat 
elkészítését még a 1992-es pályázatában vállalta, és a ravatalozón végzett felújításhoz nem kért tulajdonosi 
hozzájárulást, így ennek a követelésnek kizárólag a 70 %-át térítik meg. Amennyiben Képviselõ asszony 
nem tartja elegendõnek azt az összeget, amit a berendezési tárgyakért fizetne az önkormányzat, akkor nem 
az önkormányzat érdekeit tartja szem elõtt, hanem a Varázskõ Kft. részére adna a jogosnál és az indokoltnál 
magasabb összeget.    
 
Pándi Gábor alpolgármester: Fontosnak tartja, hogy a feladatellátást el tudják kezdeni. Az összeget 
elfogadhatónak tartja, és az üzemeltetõ is elfogadta a megbeszélésen az ingóságokért kínált összeget. Idõvel 
természetesen az elhasználódott tárgyakat lecserélhetik újakra, de hogy el tudják kezdeni a munkálatokat 
úgy a tárgyak szükségesek a temetkezésekhez. Az önkormányzat célja az, hogy jobb szolgáltatást 



biztosítsanak az érintettek részére. 
 
Preszl Gábor: Megdöbbenve hallgatta Képviselõ asszony hozzászólását, hogy amit vásárolni szeretne az 
önkormányzat, azt miért nem veszi meg magasabb áron. Az önkormányzat érdeke az, hogy minél 
alacsonyabb összegen vásároljon. 
 
Selymesi Erzsébet: Az üzemeltetõvel találkozott, aki elmondta, hogy nem fogadta el azokat az árakat, amit 
az önkormányzat az egyeztetéseken felajánlott részére. Az egyeztetõ megbeszéléseken a maga részérõl nem 
volt jelen, és most nem tudja eldönteni, hogy az ár reális-e. Nem azt szeretné, hogy az önkormányzat többet 
fizessen a tárgyi eszközökért, mint amiben a Varázskõ Kft. vezetõjével az önkormányzat megalkudott., csak 
nem tudja, hogy ez egy valós alku-e? Az üzemeltetõ a beszélgetés során másképpen tájékoztatta. Kérdése, 
hogy az a tájékoztatás korrekt volt-e? Az információi és az elõterjesztésben megfogalmazottak alapján hozta 
meg a döntését a szavazáskor.      
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Mötv. értelmében a Képviselõ-testület tagjainak az önkormányzat érdekeit 
kell képviselnie. A határozat alapján kétoldalú, írásos, hivatalos adásvételi megállapodást kötnének, amelyek 
a másik fél csak egyetértése esetén köteles aláírni. Nem kényszerítenek senkit a megállapodás aláírására.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az utolsó egyeztetés június 19-én pénteken reggel történt a 
Varázskõ Kft. ügyvezetõ igazgatójával Molnár Máriával, akivel egyébként minden korábbi esetben is 
egyeztetett. Pénteken reggel jelen volt még Molnár Sándorné is, aki ezen az utolsó megbeszélésen a 
jelenlétében felhívta a férjét, Molnár Sándort, és tájékoztatta a 2.726.217,- forintos összegrõl, amit az 
önkormányzat fizet a berendezési tárgyakért. Molnár Sándorné a telefonbeszélgetés után azt az üzenetet 
továbbította felé – amit a férje üzent –, hogy amennyiben a megegyezés „békés” úton történik, és az 
önkormányzat megfizeti a kialkudott berendezési tárgyaknak ezt az összegét, akkor minden más egyéb 
fejlesztést térítés ellenében átadnak az önkormányzatnak.  
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Az önkormányzat – a „lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére” vonatkozó rendelet alapján – az üzemeltetõ tekintetében a helyiségbérletre vonatkozó 
szabályokat veszi alapul, miszerint ha a bérlõ hatósági engedély (tulajdonosi hozzájárulás) nélkül végzi el a 
felújítást, úgy bérlõ a költségtérítésre nem tarthat igényt.
Ennek ellenére az önkormányzat a ravatalozó felújítását 70%-os összegben megfizeti az üzemeltetõnek. Az 
üzemeltetõ 1992-ben pályázott a köztemetõ üzemeltetésére, ebben a pályázatban vállalta, hogy a ravatalozót 
saját költségen felújítja. Miért gondolná bárki is azt, hogy az önkormányzat az üzemeltetõt meg akarja 
károsítani ezzel az összeggel, mikor ezt vállalta? 
 
Selymesi Erzsébet: Valószínûleg téves információk birtokában volt, mert az elhangzott hozzászólások 
teljesen más szemszögbõl mutatják be az ügyet. Az elhangzottak ismeretében átgondolta a tényeket és 
szeretné kérni, hogy újra szavazzanak a határozat elfogadásáról.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 109/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári köztemetõ önkormányzati üzemeltetéséhez szükséges ingóságok átadás-átvételérõl és a 
korábbi üzemeltetõ beruházásainak megtérítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy kössön adás-vételi megállapodást a temetõ eddigi Üzemeltetõjével, a Varázskõ Kft.-vel az általa a 
temetõben végzett beruházások és a ravatalozóépületbe beszerzett ill. telepített berendezési tárgyak, 
ingóságok értékének megtérítésére, így azok átadás-átvételére.



A Varázskõ Kft. által kalkulált 4.165.676 forint helyett az Üzemeltetõnek jogosan fizetendõ összeg 
2.146.628 forint + Áfa, azaz bruttó 2.726.217 melyet a Képviselõ-testület az általános tartalékkeret terhére 
biztosít.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a szokásos jogi garanciákat tartalmazó adásvételi-szerzõdés 
megkötésére.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, 
jegyzõ                                   
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 7 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 

15. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. minisztériumi

 pályázatok benyújtása (3 db)
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 125-2/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: A pályázat beadása után hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, 
melyben kérték, hogy az önerõ fedezetét a 2015. évi költségvetés terhére biztosítsák. Semmilyen más 
módosítás illetve hiánypótlás nem érkezett, kizárólag a fedezetre vonatkozó.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 110/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Egészségügyi alapellátást szolgáló 
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védõnõi szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása c. 
minisztériumi pályázat keretében „A Pilisvörösvári Egészségház épületének felújítása” c. pályázat 
benyújtásáról (II.)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázati felhívás: ac) Egészségügyi 
alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védõnõi szolgálat) épület vagy helyiség 
fejlesztése, felújítása c. pályázati kiírásra, „A Pilisvörösvári Egészségház épületének felújítása” címmel, a 
következõ mûszaki tartalommal:

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

 
Az építési, felújítási költségek munkanem-összesítõ szerinti bontásban (nettó, forint):
-         építõmesteri munkák (külsõ, belsõ):                          20.635.793.forint,
-         épületvillamossági munkák:                                         2.476.850.forint,
-         épületgépészeti munkák:                                              4.526.640. forint,
-         Egyéb munkák: közbeszerzés, mûszaki ellenõrzés:     1.400.000. forint.



 
A felsorolt építési munkák ára összesen nettó: 29.039.283,- forint, ami bruttó 36.879.889,- forintot jelent. 
A támogatás maximális mértéke 27.659.917 forint, így az önrész nagysága 9.219.972,- forint.

 
A Képviselõ-testület az elkészített költségvetés alapján szükséges összesen 9.219.972,- forint önrészhez a 
fedezetet a 2015. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására.
 
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 89/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozatát.         
                        
Felelõs: polgármester                                                 Határidõ: 2015. június 9. és június 26.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 111/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása c. minisztériumi pályázati felhívás keretében pályázat benyújtásáról (II.)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása c. 
pályázati kiírásra, „A Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítása” címmel, a következõ 
mûszaki tartalommal:
           
            - Meglévõ aszfaltburkolatok profilmarása
            - Meglévõ rossz állapotú szegélyek javítása
            - Aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vastagságban
            - Padkarendezés 50 cm szélességben

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

 
A Képviselõ-testület a kivitelezõi költségvetés alapján szükséges 5.858.467,- forint önrészhez a fedezetet a 
2015. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 90/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozatát.
 
Felelõs: polgármester                                                 Határidõ: 2015. június 9. és június 26.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 112/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. minisztériumi pályázati felhívásra a Templom Téri Általános 
Iskola sportudvarának felújítása tartalmú pályázat benyújtása (II.)



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. 
minisztériumi pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának 
felújítására a következõ mûszaki tartalommal: teljes burkolatcsere, csapadékvíz-elvezetés, szabvány méretû 
multifunkciós sportpálya kialakítása mûanyagburkolattal, egy lábteniszpálya kialakítása, egy belsõ futópálya 
kialakítása, egy közösségi tér kialakítása öntött gumi térelemekkel, és egyéb sporteszközök elhelyezése
 
Az építési, felújítási költségek munkanem-összesítõ szerinti bontásban (bruttó, forint):
Elõkészítési munkák 5 890 750 Ft
Közmûépítési munkák (felszíni és tetõrõl lejutó 
csapadékvíz-elvezetés)

1 089 764 Ft

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

 
A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 30.368.004,- forintot jelent. A támogatás maximális mértéke 
65 %, azaz 19.739.202,- forint, így az önrész nagysága 10.628.802,- forint.
A Képviselõ-testület az elkészített költségvetés alapján szükséges összesen 10.628.802,- forint önrészhez a 
fedezetet a 2015. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.   
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 91/2015. (VI. 08.) Kt. sz. határozatát.
 
Felelõs: polgármester                                                 Határidõ: 2015. június 9. és június 26.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 134/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 113/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 



 
17. napirendi pont

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 126/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
 
No.: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 114/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.      
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   
 
 

18. napirendi pont
Felvilágosítás-kérés

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
A napirendhez kérdése/hozzászólás nem hangzott el így, bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Gromon István polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy a munkaterv szerinti következõ rendes ülésre 
július 23-án kerül sor, az augusztus havi rendes ülésre viszont szeptember elsõ hetében, szeptember 3-án fog 
sor kerülni. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 2044-kor.   
 
 
 

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

  polgármester                                                                     jegyzõ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


