
Ikt. szám: 01-792/22/2013.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2013. október 31. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.   
                                            
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor alpolgármesterek, 
Kollár-Scheller Erzsébet, Fresz Péter, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, Kiss István György, Schellerné 
Mikulán Anetta, Kõrössy János, Preszl Gábor, Szöllõsi János 
 
Jelenlévõ meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné 
tanácsadó, Kovácsné Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ-helyettes, dr. Schmidt Géza szakértõ, 
Kovács Márk szerkesztõ - Pilis Tv, Vörösvári Újság
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 234/2013. és a 235/2013. sz. elõterjesztéseket. 
Mindkét elõterjesztés a Szakorvosi Rendelõintézettel kapcsolatos (liftterveztetés, udvarrendezés), melyet 
javasol a 18. napirendi pont után megtárgyalni. Továbbá kiosztásra került egy módosított határozati javaslat 
a 217-2/2013. számú, a szilárd hulladék begyûjtésével kapcsolatos napirendhez. 
Javasolja, hogy a 219/2013., 214/2013., 231/2013. sz. elõterjesztéseket vegyék elõre, tekintettel arra, hogy a 
napirendhez megjelent Kutasi Jánosné tanácsadónak ne kelljen az egészülést végigvárni. Szavazásra tette fel 
a napirendi pontok felvételének és a napirendek sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendeket és a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                         Elõadó:
 



1.)   A pilisvörösvári Nevelési Tanácsadó elhelyezése és 
mûködtetése ügyében a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Ceglédi Tankerületével kötendõ Használati 
szerzõdés jóváhagyása, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal 2012. december 13-án kötött megállapodás 
módosítása (Et.: 219/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

2.)   Önkormányzati tagok delegálása a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom 
Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, Cziffra György 
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Piliscsabai Palánta 
Általános Iskola intézményi tanácsaiba (Et.: 214/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

3.)   Adatszolgáltatás a KLIK részére iskolaépítés illetve 
iskolabõvítés szükségessége tárgyában (Et.: 231/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

4.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2013. évi 
költségvetésérõl szóló 4/2013. (II. 11.) önkormányzati 
rendeletének harmadik negyedévi módosítása (Et.: 
226/2013.) 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ



5.)   Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról (Et.: 
227/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

 

6.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési koncepciója (II.) (Et.: 222/2013.) 

Gromon István 
polgármester

 
7.)   A szilárd (kommunális) hulladék begyûjtése, elszállítására 

és ártalmatlanítására történõ átadásra indított közösségi 
közbeszerzés eredménye (Et.: 217/2013., 217-2/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

8.)   Síkosság-mentesítési szerzõdés meghosszabbítása ill. új 
szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítása (Et.: 212/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

 

9.)   A szabályozási terv felülvizsgálattal kapcsolatos 
településfejlesztési szerzõdések (Et.: 224/2013.) 

Gromon István 
polgármester

 
10.)

           
 

Kopjafák, kopjafajellegû emlékoszlopok közterületen 
történõ felállítása (Et.: 220/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

11.)
           
 

Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás keretében a KEOP-1.1.1. projekt eredményeként 
létrejövõ regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetési koncepciójának elfogadása (Et.: 210/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

 

12.)
           
 

A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (volt 
TERRANOVA) által végzett csereerdõsítésérõl szóló 
187/2013. (IX. 26) Kt. sz. határozat pontosítása (Et.: 
218/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

 

13.)
           
 

Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/c. fszt. 1. szám alatti 
önkormányzati lakás értékesítése (Et.: 208/2013.) 

Gromon István 
polgármester

 
14.)

           
 

Az Önkormányzat „Beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendrõl” szóló módosított szabályzat 
elfogadása, + a Beszerzések rendjérõl szóló (új) 
szabályzat elfogadása a Polgármesteri Hivatal részére 
(Et.: 216/2013.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

15.)
           
 

Beszámoló a Kormány téli átmeneti közfoglalkoztatási 
programjának indításáról Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatánál (Et.: 215/2013.) 
 

Gromon István 
polgármester

16.)
           
 

Polgármesteri Hivatal részére használt autó beszerzése 
(Et.: 225/2013.)
 

Gromon István 
polgármester

17.)
           
 

Pilisvörösváron bölcsõde létesítése I. (Et.: 213/2013.) dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ



18.)
           
 

70 év felettiek karácsonyi ajándékutalványa (Et.: 
232/2013.)

Gromon István 
polgármester

19.)
           
 

Lift a Szakorvosi Rendelõintézetbe (Et.: 234/2013.) Gromon István 
polgármester

20.)
           
 

Szakorvosi Rendelõintézet udvarrendezés I. ütem (Et.: 
235/2013.)

Gromon István 
polgármester

21.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 223/2013.)  Gromon István 
polgármester

 
22.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 207/2013.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
23.)

           
 

Felvilágosítás kérés       

 
1. napirendi pont

A pilisvörösvári Nevelési Tanácsadó elhelyezése és mûködtetése ügyében a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével kötendõ Használati szerzõdés jóváhagyása, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 13-án kötött megállapodás módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 219/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
a Nevelési Tanácsadó Pilisvörösvári Intézménye a megvalósult átszervezés óta átkerült fenntartásba a 
Ceglédi Tankerülethez, a szakmai felügyeletet a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látja el, a 
mûködtetését pedig jogszabály szerint az Önkormányzatnak kell biztosítania. A Nevelési Tanácsadóra 
vonatkozó Használati szerzõdés az állami fenntartásba került iskolákról kötött használati szerzõdés mintájára 
készült el. A megállapodás-tervezetet leegyeztették a Ceglédi Tankerülettel. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság tárgyalta az elõterjesztést és a határozatot elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 197/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
a pilisvörösvári Nevelési Tanácsadó ügyében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi 
Tankerületével kötendõ Használati szerzõdés jóváhagyásáról illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal 2012. december 13-án kötött Megállapodás módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74. § és 76.§ alapján úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nevelési Tanácsadó 
Pilisvörösvári Tagintézményének átadás-átvétele ügyében a határozat mellékletét képezõ, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével kötendõ Használati szerzõdést, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal 2012. december 13-én kötött Megállapodás módosítását aláírja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                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. 



 
 

2. napirendi pont
Önkormányzati tagok delegálása a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári 

Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a 

Piliscsabai Palánta Általános Iskola intézményi tanácsaiba
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 214/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság és az Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta. Az új jogszabályok lehetõséget biztosítanak arra, hogy a köznevelési intézmény 
iskolaszéket továbbra is létrehozzon/mûködtessen. Az iskolák vezetõi kérhetik, hogy az Önkormányzat az 
újonnan alakuló tanácsokba tagot delegáljon, függetlenül attól, hogy ki az intézmény fenntartója. A felsorolt 
intézmények kérték a tagok delegálását a tanácsokba. A Friderich Schiller Gimnázium nem 
kérte/kezdeményezte a delegálást. A Német Nemzetiségi Önkormányzat nem kapott felkérést az általános 
iskoláktól a delegálásra, de hoztak ez ügyben határozatot, melyben felajánlják az általános iskolák részére, 
hogy szívesen vállalnák az intézményi tanácsokban a részvételt. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslatot. 
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 198/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Piliscsabai Palánta Általános Iskola 
intézményi tanácsaiba történõ delegálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Nkt. 73. §-ában biztosított jogkörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-ában foglaltak alapján, a 
pilisvörösvári alapfokú iskolai intézményi tanácsokba a következõ tagokat delegálja önkormányzati 
képviselõi mandátumuk lejártáig:
 
Oktatási intézmény neve Önkormányzat által delegált képviselõ
Német Nemzetiségi Általános Iskola Schellerné Mikulán Anetta
Templom Téri Német Nemzetiségi Ált.  Isk. Kimmelné Sziva Mária
Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola Dr. Kutas Gyula
Piliscsabai Palánta Általános Iskola Kimmelné Sziva Mária

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

3. napirendi pont
Adatszolgáltatás a KLIK részére iskolaépítés illetve

 iskolabõvítés szükségessége tárgyában
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 231/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Az 
elõterjesztésben megfogalmazták, hogy a téma miként merült fel a Tankerület részérõl. Továbbá elmondta, 
hogy idõközben informálisan azt a tájékoztatást kapta, hogy az adatok egy az intézmények bõvítésével 
kapcsolatos pályázati kiíráshoz szükségesek. Jelenleg az esetleges pályázati feltételek és körülmények még 



nem tisztázottak, bõvebb információval nem rendelkeznek.  
 
Kõrössy János: Véleménye szerint a táblázatot ki kellett volna tölteni és visszaküldeni a Tankerület részére, 
ehhez nem szükséges a Képviselõ-testület döntése. Úgy gondolja, hogy túl lett dimenzionálva a probléma. 
Nem tartja indokoltnak a Vásár téri iskola tornaterem bõvítését sem. Az elõterjesztésben nem szerepel, hogy 
pilisvörösvári polgárok közel ötszáz aláírással nem támogatnák a tornaterem megépítését. Ezért nem 
gondolná, hogy a valóságot tükrözné az elõterjesztés és a válaszlevél, melyet továbbítottak a Tankerület 
részére. 
 
Gromon István polgármester: A Tankerületi Igazgató asszonynak a legrövidebb idõn belül megválaszolta 
az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket. Azonban a Képviselõ-testület hatásköre a felmerült kérdésben 
dönteni, ezért kellett a témát a Képviselõ-testület elé terjeszteni. Az félreértés, hogy bárki tornatermet 
szeretne építeni a Vásár téren. Az viszont tény, hogy a tornatermek kapacitása nem megfelelõ 
Pilisvörösváron. Az alsós osztályok jelentõs része például emiatt az osztályterekben tartja a tornaórákat. 
Mindenképpen úgy gondolja, hogy szükség van a tornatermek bõvítésére, viszont az intézmények 
elhelyezkedése már nem teszi lehetõvé, hogy az adott ingatlanokon tovább bõvítsék azokat. Ezért volna 
szerencsés megoldás a tornacsarnok megépítése a kézilabda egyesület által beadott TAO-pályázatból. 
Természetesen, ha az állami épít tornatermet vagy csarnokot, az ugyanolyan jó megoldás.  
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Érdekességként elmondta, hogy a „Feladatellátási, 
intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervben”, amely 2013-2018-ra szól, és amit az 
Emberi Erõforrások Minisztere hagyott jóvá, szerepel Pilisvörösvár jelenlegi intézményi kapacitása: 1398 
férõhely. Ehhez képest a 2017/2018-as tanévre vonatkozó prognózisban az szerepel, hogy a 2017/18-as 
tanévben Pilisvörösváron várhatóan a tanulói létszám 609 fõ lesz. Bár a gyermeklétszám ilyen mértékû 
csökkenését nem tartja valószínûnek, ezen dokumentum alapján úgy gondolja, hogy a pilisvörösvári 
diákokat kapacitásbõvítés nélkül el fogják tudni majd az intézmények látni a következõ évtizedben.       
 
Kõrössy János: Nagyon bántja, hogy minden esetben kihangsúlyozzák, hogy helyi illetékességû diákokat. 
Véleménye szerint ugyanis elõnyei is vannak annak, hogy a városba más településrõl is járnak gyerekek. 
Pilisvörösvár felvállalt egy központi szerepet, melynek lehetnek kevésbé pozitív vonatkozásai is, amely 
hosszútávon hasznos lehet a város számára.        
 
Gromon István polgármester: Pilisvörösvár járásközponti feladatokat lát el, de az nem azt jelenti, hogy 
átvállalja a környezõ településektõl a kötelezõ feladatellátást az iskolák mûködtetése tekintetében, s 
helyettük finanszírozza mûködtetési költségeket. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 199/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerület igazgatója részére egy esetleges 
iskolaépítés illetve iskolabõvítés szükségessége tárgyában tett adatszolgáltatásról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Gromon István polgármesternek 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerületének igazgatója részére 2013. október 
18. napján kelt, egy esetleges iskolaépítés illetve iskolabõvítés szükségessége tárgyában küldött 
válaszlevelét jóváhagyja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a KLIK Pilisvörösvári 
Tankerületének vezetõjét és az érintett iskolaigazgatókat.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésérõl szóló 4/2013. (II. 11.) 

önkormányzati rendeletének harmadik negyedévi módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 226/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és támogatta 
a rendelettervezet elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 5

30/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló

4/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 227/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a 
határozatot elfogadásra javasolta.
Elmondta, hogy a szöveges tájékoztatóban a II. fejezet „kiadások alakulása” c. részben (4. old.) az összeg 
tévesen szerepel. A helyes összeg: 1.988.664,- forint. 
 
dr. Schmidt Géza szakértõ: Az Önkormányzat mûködése tekintetében megállapítható, hogy a gazdálkodás 
stabil, annak ellenére, hogy pénzügyi nehézségekkel kellett szembenézniük. A bevételek teljesítése 
összességében pozitívan alakul. Arányaiban igen jelentõs többletbevétel származik a magánszemélyek 
kommunális adójából. Mindenképpen úgy gondolja, hogy az adócsoport igen eredményes felderítõmunkát 
végzett az elmúlt idõszakban. A bevételi többlet ennek a munkának köszönhetõ. Az iparûzési adónál az év 
végi feltöltési kötelezettség tovább javíthatja az eredményességet. Eltérõ a helyzet a gépjármûadónál. 
Számos Önkormányzatot érint a gépjármûadóból befolyt adóbevétel elmaradása.      
A kiadási elõirányzatok felhasználásai az idõarányosnál alacsonyabb mértékben történtek. A GESZ dologi 
kiadásainál mutatkozik az idõarányoshoz képest túllépés, melyet javasol az év hátralevõ részében elõirányzat 
módosítással korrigálni. Ez abból adódik, hogy az étkeztetést korábban biztosító Sodexo részére 3 illetve 4 
hónappal késve kellett az élelmezési számlákat kiegyenlíteni.  



Véleménye szerint a költségvetés készítése megalapozottan történt, megfelelõ gondoskodás/gondolkodás 
mellett. A kiadások felhasználásai pedig nagyon szigorú takarékosság mellett valósultak meg. Jelenleg 
likviditási hitele nincsen az Önkormányzatnak.   
Jelentõs szerepe van a pénzügyi helyzet stabilitásában az adósságrendezési eljárásnak. Nagy esélyt lát arra 
vonatkozóan, hogy az év hátralévõ részében sem lesz szükség arra, hogy likviditási hitelt vegyen fel az 
Önkormányzat.  
 
Gromon István polgármester: Az iparûzési adó tekintetében nem látja ilyen optimistán a helyzetet, mint 
amit szakértõ úr az elõzõekben felvázolt. Jelenleg az iparûzési adó elõirányzatától jelentõs mértékû az 
elmaradás. A feltöltést pedig nehéz elõre megmondani, hogy milyen összegben fog megvalósulni. Szintén 
másként látja az adósságkonszolidációval kapcsolatos kiadáscsökkenéssel, mivel az Önkormányzat már a 
költségvetés tervezése során számolt ezzel a jóváírással, az elõirányzatok meghatározásánál figyelembe 
vették, így az az éves költségvetésben nem jelentkezik maradványként. 
 
Kovácsné Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ helyettes: Az iparûzési adófeltöltéssel 
összefüggésben elmondta, hogy a tavalyi évben 20 millió forint folyt be ilyen címen az év végével. Ha idén 
is ezzel az összeggel számolnak, abban az esetben is 40-50 millió forintos hiány fog mutatkozni az 
elõirányzathoz képest az iparûzési adó és a gépjármûadó bevételeinek tekintetében. 
 
Gromon István polgármester: Szintén úgy gondolja a jelenlegi adatok ismeretében, hogy az adóbevételek 
vonatkozásában az elõirányzathoz képest hiány fog mutatkozni az év végén – annak ellenére, hogy a 
kommunális adó- bevételek meghaladják az idõarányos részt, mivel az iparûzési és gépjármûadó 
tekintetében alulteljesítés várható. A tényleges pénzmaradványt – ha lesz – kizárólag a zárszámadás során 
tudják majd pontosan megmondani.  
A költségvetés úgy került elfogadásra, hogy fejlesztési célú hitelfelvétel került betervezésre, 22,8 millió 
forint. Az idei évben nem voltak nagy fejlesztések, kizárólag a Fõ utca 104. sz. épület felújítása, és a 
szabályozási terv felülvizsgálatára fordítottak összeget. Az Önkormányzat nem kockáztathatja meg azt, hogy 
mínuszos költségvetéssel zárja az évet, ezért elképzelhetõ, hogy a tervezett fejlesztési hitelt fel kell 
felvenniük, még az idei évben. Ezzel kapcsolatosan a gazdálkodási osztályvezetõ-helyettes asszony már 
lépéseket is kezdeményezett a bankok irányában. Úgy gondolja, hogy év végéig nagyobb bevétellel már nem 
számolhat az Önkormányzat, kizárólag a kiadásokat kell finanszírozniuk. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 200/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 
CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat melléklete szerinti a 2013. évi háromnegyed 
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója (II.)

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 222/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális 
Bizottság, 



és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Kiss István György úrnak a Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy módosító 
javaslata, melyet ismertetett: „a 2014. évi költségvetési koncepció általános rendezõelvek részének 6. és 7. 
pontja közé külön pontként írják be a következõ mondatot: A költségvetési bevételek tervezésekor a helyi 
adó struktúráján nem tervezünk változtatni.”
A Bizottság a módosító javaslatot nem támogatta azzal az indoklással, hogy a koncepcióban az 
Önkormányzatnak elsõsorban a tervezett mûködést, fejlesztéseket, jövõbeli irányokat kell meghatároznia, s 
nem arról kell nyilatkoznia, hogy mit nem tervez.
 
Kiss István György: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem ért egyet a hatályos kommunális adó 
meghatározásával, ezért tette ezt a módosító javaslatot. Kérdése, hogy ki lehet-e egészíteni a koncepciót 
azzal, hogy a helyi adó szerkezetén/struktúráján, esetleg mértékén nem kívánnak változtatni? 
További kérdése a „Kiadások” g) pontját érinti: A Képviselõ-testület a törvény szerinti kötelezõ cafetéria-
juttatást biztosít a köztisztviselõk részére a Közszolgálati Tisztviselõkrõl szóló törvényben foglaltak alapján.
Több helyen hivatkoznak a törvényi elõírásokra. Nem egyértelmû számára, hogy ez koncepció-e? (Amit e 
tekintetben nem is tart annak.) Úgy gondolja, hogy a koncepciót úgy kellene megfogalmazni, hogy a 
Képviselõ-testület abban módosíthasson, esetleg több variációt felkínálva egyet kiválaszthasson.   
Javasolja, hogy egészítsék ki a koncepciót a korábban ismertetett szempontokkal, a helyi adók 
vonatkozásában, hogy a költségvetés tervezésénél miként vegyék ezt figyelembe. 
 
dr. Schmidt Géza szakértõ: Korábbi jogszabály szerint a Képviselõ-testületnek április 30-ig tárgyalnia 
kellett a költségvetési koncepciót. Véleménye szerint a koncepció mindig az elõzõ év tapasztalataira épül, 
így létjogosultsága nem volt annak, hogy az Önkormányzatok április 30-ig jóváhagyják a 2014. évi 
koncepció elfogadását. Április 26-ától módosult a törvény, és a határidõt október 31-re változtatták. 
Korábban november végéig kellett elfogadni a koncepciót ami, reálisabbnak mondható. Az országgyûlés 
december hónapban fogadja el a költségvetést, a számadatokat kizárólag akkor lehet véglegesnek tekintetni. 
A költségvetési koncepció ezért nem is tartalmaz számadatokat, mert ez félrevezetõ lehet a Képviselõ-
testület számára. 
A koncepciónak tartalmaznia kell az elvárható bevételt, melyet a tényleges bevételek szintjén kell tervezni. 
E tekintetben az iparûzési adót veszik számításba az Önkormányzat adóerõ-képességnél. A 2013-as évben 
emiatt 50%-kal csökkent az állami támogatás, vagyis az iparûzési adó 50%-át vonták el az Önkormányzattól. 
2014-ben a törvényjavaslat számításai szerint az iparûzési adónál a 2012. évi adóalap 0,5%-val kell 
számolni, melyet tovább kell osztani a lakosság számával. Kérdés, hogy az 1 fõre számolt összeg 5e forint 
alá vagy fölé esik, ami meghatározza az elvárható bevétel mértékét, és ettõl teszik függõvé a beszámítás 
arányát is. Jelenleg ezek az adatok azt mutatják, hogy Pilisvörösvár tekintetében 5-10e forint/fõ között 
található ez az összeg, ami azt jelenti, hogy az állami támogatást az iparûzési adó 25%-val csökkentik. Így 
2014-ben várhatóan kevesebb lesz az elvárható bevétel mértéke is, tehát az idei évhez viszonyítva javul a 
helyzet. 
Valóban igaza volt Polgármester úrnak a tekintetben, hogy a költségvetés tervezésénél/elfogadásánál már 
számoltak az adósságkonszolidáció mértékével, ill. az abból fakadó kiadáscsökkenéssel. 2014-ben már 
ennek megfelelõen kevesebb tõke- és kamatfizetési kötelezettséggel kell számolni, mely a költségvetés 
tervezése során jelenik majd meg. 
Véleménye szerint azokat a híreket sem lehet még figyelembe venni, amelyek idõközben jelzésértékûek az 
Önkormányzatok számára, miszerint a kormány szeretné az 5e fõ feletti települések tekintetében is átvállalni 
a teljes hiteltartozást. Úgy gondolja, hogy ezt a költségvetés tervezése során nem lehet majd figyelembe 
venni, esetleg a második félévre vonatkozóan. A késõbbiekben fog tisztázódni majd, hogy az iparûzési adó 
feltöltése hogyan fog alakulni a december hónapban, melybõl lehet majd következtetni a jövõ évi iparûzési 
adó befizetésre is. Ezért nincsenek konkrét számadatok a koncepcióban.   



Képviselõ úr felvetésére reagálva elmondta, hogy bármi belekerülhet a koncepcióba, ami összefügg a jövõ 
évi költségvetéssel, beleértve az adókat is. A cafetéria-juttatás a közalkalmazottaknál adható, a 
köztisztviselõknél pedig a törvény szabályozza a mértékét.   Amennyiben az Önkormányzat bármilyen 
változtatást kíván tenni a helyi adókra vonatkozóan, azt november végig kell elfogadnia a Képviselõ-
testületnek egy külön napirendben. Ha módosításra nem kerül sor, akkor értelemszerûen a következõ évben 
nem változnak a helyi adónemek és összegek. 
Mindenképpen úgy gondolja, hogy Pilisvörösváron egy stabil gazdálkodás jött létre, és ez egy megfelelõ 
alapot szolgáltat ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés is megalapozottan, körültekintõen készüljön el.   
 
Kiss István György: Kérdése, ha 5e forint/fõ alatt lenne az iparûzési adó mértéke, akkor kevesebb lenne az 
elvonás? 
 
dr. Schmidt Géza szakértõ: 5e forint/fõ alatt nem kerülne elvonásra az iparûzési adó bevétele.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Az Mötv-ben le van írva, hogy a településeknek erõsíteniük kell 
az önfenntartó képességüket, és az Önkormányzatoknak lehetõségük van helyi adó bevezetésére.    
 
Kiss István György: Nem ért egyet a törvényben foglaltakkal, és azzal sem, hogy az állam konszolidálja az 
adósságokat minden Önkormányzat tekintetében. 
 
Gromon István polgármester: Visszatérve a cafetériára elmondta, hogy a koncepcióban szereplõ mondat 
azt jelenti, hogy cafetériára a köztisztviselõk tekintetében a törvényben meghatározott minimumösszeget 
biztosítják.  Úgy gondolja, hogy a város stabil gazdálkodása annak köszönhetõ, hogy helyben  igen 
nagymértékû megszorításokat és kiadáscsökkentéseket hajtottak végre (pl. a városüzemeltetésben), 
fájdalmas bevételnövelõ intézkedéseket tettek (pl. a kommunális adó bevezetése) és az elmúlt években 
semmilyen beruházásokat nem végeztek, de ezek az intézkedések  hosszútávon nem fenntarthatóak. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 201/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról (II.)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – jelen határozat melléklete szerinti 
formában elfogadja. A Képviselõ-testület jelen határozatával módosítja a 83/2013. (IV. 25.) Kt. sz. 
határozattal elfogadott költségvetési koncepciót.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét a törvényes 
határidõn belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: október 31.                                                                         Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A szilárd (kommunális) hulladék begyûjtése, elszállítására és ártalmatlanítására történõ átadásra 

indított közösségi közbeszerzés eredménye
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: (Et.: 217/2013., 217-2/2013.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Kiosztásra 
került egy módosított határozati javaslat, 217-2/2013. számon. 
Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel nem volt ajánlattevõ. Ez a probléma 
nem csak Pilisvörösvárt érinti, hanem eddig már három települést a környéken. Jogszabály szerint, ha az 
Önkormányzat nem tudja biztosítani a hulladék elszállításra vonatkozó feladat ellátását, akkor azt jeleznie 
kell a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, és nekik kell gondoskodniuk a probléma megoldásáról. A mai 
délelõtt folyamán kb. 15 környékbeli település részvételével megbeszélést folytattak a témában az illetékes 
szervekkel (Kormányhivatal, Katasztrófavédelem). A települések részérõl jelen voltak a polgármesterek 
illetve a jegyzõk. Egyértelmûen látszik, hogy ezen az áron, amit a törvény elõír, a szolgálatok nem tudják 
vállalni a hulladékok begyûjtését, elszállítását. Tudomásuk van arról, hogy a kormány foglalkozik a témával, 
törvénymódosítás szinten is. A mai megbeszélésen úgy döntöttek, hogy az illetékes miniszterhez fordulnak a 
problémával, melyet a határozat 6. pontjában fogalmaztak meg. Szavazásra tette fel a kiosztott 217-2/2013. 
sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 202/2013. (XI. 31.) Kt. sz. határozata 
a szilárd (kommunális) hulladék begyûjtése, elszállítására és ártalmatlanításra történõ átadására 
indított közbeszerzési eljárás eredményérõl, és új eljárás megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1.      a 2012/S 186-305929 TED (KÉ-14286/2012) számon indított nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 
76.§ (1) a) pontja alapján eredménytelennek hirdeti ki, 

2.      tekintettel a közszolgáltatási kötelezettségre, ismételten nyílt közbeszerzési eljárást indít, közösségi 
eljárási rendben a hulladékbegyûjtésre, elszállításra, ártalmatlanításra történõ átadásra az alábbi 
feltétellel:
- bírálati szempont a legolcsóbb literenkénti ürítési ár,
- az árra a 2013. évi LIV. törvény 12. §-val módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § szerinti 

árképzés a meghatározó,
- a Közbeszerzési Bizottság a Magyar Energia és Közmû- szabályozási Hivataltól kért állásfoglalást 

vegye figyelembe az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállításánál. 
3. felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy az 2. pontban meghatározott feltételeket és a 

törvényi változásokat vezesse keresztül a KÉ-14201/2013 ajánlati felhíváson és ajánlati 
dokumentáción, és folytassa le a közbeszerzést azzal, hogy az eljárás során a döntéseket hozza meg, 
kivéve az eljárást lezáró döntést, 

4. a nyertesre vonatkozó végsõ döntést a Képviselõ-testület hozza meg, 
5. felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti idõre a 2013. évi CXXXIV. törvény (egyes 

közszolgáltatások ellátásáról, és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról) alapján a 
kényszerszolgáltató kijelölése érdekében az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségénél tegyen 
bejelentést, és járjon el a kényszerüzemeltetõ kijelölése érdekében.

6.      mivel a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 91. § (2) bekezdése értelmében a 
természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendõ szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az 
alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal 
megemelt összegének 90 százalékát, nagy valószínûséggel nem lesz pályázó, s a Pest megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a környezõ települési Polgármesterekkel folytatott 
egyeztetésen a települések Polgármesterei 2013. 10. 31-én úgy döntöttek, hogy egy közösen 
megfogalmazott levélben segítséget és állásfoglalást kérnek Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelõs 
államtitkártól, a Közbeszerzési Bizottság az ajánlati felhívást és a dokumentációt az államtitkári 
állásfoglalás figyelembevételével állítsa össze, és az államtitkártól kapott válasznak megfelelõen 
indítsa el a közbeszerzési eljárást.



 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Síkosság-mentesítési szerzõdés meghosszabbítása ill. új szolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 212/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és mindkét határozatot elfogadásra javasolta. 
Ismertette az elõterjesztést.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy az átrakóállomás területének biztosítása miért díjmentes?
 
Gromon István polgármester: A Saubermacher-Bicske Kft. felmondta a szerzõdést 6 hónapos 
felmondással, ami december 31-én jár le. Akárki látja is el a feladatot, az Önkormányzatnak a síkosság-
mentesítési feladat ellátásához az átrakóállomásra szüksége van, és korábban is szüksége volt. A 
feladatellátáshoz ugyanis a sót elõre fedett helyen be kell tárolni, függetlenül attól, hogy a feladatokat ki 
végzi el a tél folyamán. A jelenleg szolgáltató cég folyamatosan szünteti meg a szolgáltatásait, és közben 
építi le a foglalkoztatotti állományát is. A szolgáltatóváltást az Önkormányzat a téli idõszakban valószínûleg 
nem tudná zökkenõmentesen lebonyolítani, ezért javasolják az érvényben lévõ síkosság-mentesítési 
szerzõdést 2014. március 31-ig meghosszabbítani. Így a jelenleg szolgáltató cég használhatja az 
átrakóállomást a só tárolására is, és esetleg a hulladékok átrakására is – amennyiben még januártól 
valamelyik településérõl elszállítja a hulladékot. 
Felmérést végeztek azzal kapcsolatban, hogy a környéken milyen szolgáltatók találhatók a 
síkosságmentesítési feladat elvégzésére. A városban, helyben nincs olyan vállalkozó, aki ezt a feladatot el 
tudná végezni. A solymári és a pilisszentiváni önkormányzat a síkosság-mentesítési feladatot önmaga látja 
el, de szabad kapacitással egyik sem rendelkezik. A legközelebbi cég, aki a feladat ellátásra vállalkozni 
tudna, Jászfalun található. Viszont ismerve a 10-es út adottságait, nem célszerû ez a megoldás, mivel éppen a 
10-esút az egyik legkritikusabb út a síkosságmentesítés szempontjából. Mindezt mérlegelve került sor a 
Saubermacher-Bicske Kft.-vel történõ egyeztetésre. A szelektív hulladékudvar építése jövõ tavasszal 
megkezdõdik, így az átrakóállomást hosszútávra senkinek nem lehet bérbe adni, s a téli hónapokban nagy 
valószínûséggel kihasználatlan lenne. Az átrakóállomást három hónapot fogja használni térítésmentesen a 
Saubermacher-Bicske Kft, viszont így megoldódik a síkosságmentesítési probléma az idei télen.   
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ: Jelezte, hogy a II. határozati javaslatnak lemaradt a címe, és kéri, hogy 
egészítsék ki a határozatot a következõ bevezetõ szöveges résszel: „…Kt. sz. határozata a síkosság-
mentesítési feladatok ellátására a közbeszerzési eljárás megindításáról”
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 203/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött síkosság-mentesítési szerzõdés meghosszabbításáról, valamint a 
nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindításának elõkészítésérõl
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher-Bicske Kft.-vel 
korábban kötött, és 2013. december 31-én lejáró síkosság-mentesítési szerzõdést a szerzõdés egyéb 
feltételeinek változatlanul hagyásával a szezon végéig, azaz 2014. március 31-ig meghosszabbítja.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztés 
mellékletét képezõ szerzõdésmódosítás aláírására. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 204/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
síkosság-mentesítési feladatok ellátására a közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a síkosság-mentesítési feladatok 
ellátására megindítja a nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló 
Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt állítsa össze, és a közbeszerzést folytassa le 
azzal, hogy az eljárás során a szükséges döntéseket hozza meg, kivéve az eljárást lezáró döntést. Az eljárást 
határozatlan idõtartamra kell kiírni, komplex szolgáltatásra (sóbeszerzés és síkosság-mentesítés).
Az eljárást lezáró, a nyertes kiválasztására vonatkozó végsõ döntést a Képviselõ-testület hozza meg. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                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.
 
 

9. napirendi pont
A szabályozási terv felülvizsgálattal kapcsolatos településfejlesztési szerzõdések

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 224/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta 
a következõ kiegészítéssel: „A telekalakítást követõen kialakuló telekben a tulajdoni hányadok az eredeti 
telek tulajdoni hányadainak megfelelõen kerülnek meghatározásra.”
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy: a Képviselõ-testület a Tó-dülõi záportározói szerzõdésnek a 10-17. 
pontjaiban lévõ jogi garanciákat a Háziréti-tóhoz vezetõ út és a Görgey utca elejénél lévõ szervizút 
szerzõdésébe is vezessék át. Mind a hét pontnak az a lényege, hogy további biztosítékokat nyújt az 
Önkormányzat számára.  
-       Görgey utcai szerzõdés 12. (a) pont második mondata az alábbiak szerint módosuljon: 
„…A szabályozási terv szerinti utakat közterületként le kell osztani a meglévõ telkek négyzetméter 
arányában, és térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kell adni. 
Az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítõ jogi 
garanciákkal elfogadásra javasolta. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság módosításait elõterjesztõként 
befogadta. 
Az érintett ingatlantulajdonosokkal több esetben is egyeztettek, és ezek után készültek el a 
szerzõdéstervezetek. Az egyeztetésekbõl idõközben kiderült, hogy melyik ingatlantulajdonos nyitott 
ténylegesen a településfejlesztési szerzõdés aláírására. Várhatóan a Háziréti-tóval kapcsolatos 
szerzõdéstervezetet az ingatlantulajdonos elfogadja, és reményteljes tárgyalásokat folytattak még a Liegl és 



Dachser Kft. ügyvezetõ igazgatójával. Felmerült azonban náluk néhány probléma, amelyeket a tervezõik 
megvizsgálnak, mivel a cég tovább szeretne terjeszkedni, és kérdéses részükrõl, hogy milyen anyagi feltétele 
van a további terjeszkedésnek.    
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésbõl hiányolja a helyszínrajzokat, hogy jelenleg milyen a terület, és mi 
várható, ha elkészül a szabályozás.  Ellentmondást vélt felfedezni a Görgey utca tekintetében az út 
burkolatára vonatkozóan. Az elõterjesztésben aszfaltburkolat került megfogalmazásra, a 
szerzõdéstervezetben pedig viacolorral lesz burkolva az úttest. Az út szerkezetét is meg kellett volna 
fogalmazni, hogy szegéllyel van ellátva, stb., mivel minõségi- és áreltérések lehetnek. 
 
Gromon István polgármester: Képviselõ úr felvetései jogosak mind a helyszínrajzok, mind a kétféle 
útburkolatjelzés tekintetében. Jelen esetben egyébként csak a megállapodások alapfeltételeit fogadják el, s 
majd a szerzõdésekben lennének pontosítva az adatok.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Köszöni az észrevételt, de idõközben már javította az eltérést a szerzõdésben. Az 
út aszfaltburkolatot kapna.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy az Önkormányzat az 
ingatlantulajdonosoktól ellentételezésként mindig a telekérték-növekedésnek kb. a 20%-át kéri cserébe a 
szabályozási terv módosításáért.  
 
Preszl Gábor: Érintettségét szeretné bejelenteni a napirendi témával kapcsolatosan. Tájékoztatta a 
jelenlévõket, hogy nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 205/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
a Szabályozási terv felülvizsgálattal kapcsolatos településfejlesztési megállapodások elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:
 

-         a Pilisvörösvár 0136/3 helyrajzi számú telek 6000 m2 nagyságú területére, 
-         a 7552, 7550/1, 7551, 0137/1, 0136/72 és a 0136/73 hrsz-ú telkek területére, 
-         a 6227 hrsz-ú telek területére, és
-         az 1691/5, 1989, 1691/3, 1988, 1990/2, és 1691/6 hrsz-ú telkek területére (a telekalakítást 

követõen kialakuló telekben a tulajdoni hányadok az eredeti telek tulajdoni hányadainak megfelelõen 
kerülnek meghatározásra) 

 
módosított Településrendezési tervet és Helyi Építési Szabályzatot készíttet azzal a feltétellel, hogy a 
tulajdonosokkal az elõterjesztés mellékletét képezõ tervezeteknek megfelelõ tartalmú településfejlesztési 
megállapodások megkötésre kerüljenek.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elõterjesztésnek megfelelõ tartalmú, jelen 
határozat mellékletét képezõ településfejlesztési megállapodásokat aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 



Javasolja, hogy a következõ napirendi pontban tárgyalják meg a 220/2013. sz. elõterjesztést, tekintettel arra, 
hogy a téma a fõépítész asszonyt is érinti. Szavazásra tette fel a napirendi pont cseréjének kérdését.  
 
No.: 12
A Képviselõ-testület a napirendi pont cserét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával 
elfogadta. 
 
 

10. napirendi pont
Kopjafák, kopjafajellegû emlékoszlopok közterületen történõ felállítása (Et.: 220/2013.)

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 220/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elutasította. Az Ügyrendi-, Oktatási-, 
és Kulturális Bizottság is tárgyalta az elõterjesztést és a határozatot elfogadásra javasolta.
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy Polgármester úr nem támogatja az emlékoszlop 
kihelyezését. Úgy gondolja, hogy a leírtak nem tartalmazzák a valós indokokat. Emlékoszlopok (fejfák) 
nemcsak fából készülnek, hanem más anyagból is pl.: kõbõl és fémbõl is. Véleménye szerint Polgármester úr 
„pajzsként” használja a fõépítész asszonyt. 
 
Müller Márton: Úgy gondolja, hogy Oberle János nem kívánta volna azt, hogy emlékoszlopot állítsanak az 
emlékének. 
 
Kálmán Kinga fõépítész: Megtisztelõ számára, hogy kikérik a fõépítész véleményét ilyen ügyekben is, 
mivel a Képviselõ-testület nem lehet felkészülve szakmai részletekre. Legfontosabb szempontnak tartja, 
hogy a település megjelenésében hogyan szerepelnek a különbözõ emlékmûvek, szobrok, köztéri 
építmények, stb. Mindenképpen olyan díszítõelemeket javasolna, amelyek valamilyen módon összefüggésbe 
hozhatók a településsel. Fontos, hogy összhangban legyenek a szem elé táruló látványok. A város 
tekintetében azokat a hagyományokat kell elõkeresni, amelyek élõ módon jelen vannak. Sok idõt töltött, és 
részletesen foglalkozott az örökségvédelemmel. A város mûemlékekben nincs gazdagon ellátva. Országos 
védelemre méltó épített örökséggel nem rendelkezik. De néhány, a városra nagyon is jellemzõ értékkel 
találkozott, amelyek élõ, meglévõ, mûködõ karakterelemek. Amennyiben a várost díszíteni szeretnék, ezeket 
az elemeket kell megragadni és használni. Nem szerencsés új vagy nagyon idegen elemeket behozni a város 
díszítésére. Jónak tartaná, ha a szabályozhatnák azt, hogy a közterületeken általában milyen díszítõelemek 
megjelenését részesítenék elõnyben, illetve ezekre a kérdésekre hogyan biztosítják az Önkormányzat 
ráhatását.         
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Nagyon tisztelte Oberle János munkásságát és a szociális érzékenységét. De nem 
gondolja, hogy teret kellene engedni annak, hogy különféle szervezetek hasonló igénnyel álljanak elõ. 
Szerették, tisztelték képviselõtársukat, de egyetért Müller Márton képviselõ úrral abban, hogy Oberle János 
szerényebb volt annál, minthogy egy ilyen emlékre vágyott volna. 
 
Kõrössy János: Nem gondolja, hogy kopjafaerdõ kerülne kialakításra. Egy fa emlékoszlop nem feltûnõ, és 
beleolvad a környezetébe. Viszont van egy üzenete az emberek számára. 
 
Kiss István György: Azt nem szeretné vitatni, hogy emlékoszlopról vagy inkább sírjelrõl – kopjafáról – van 
szó. Lehet, hogy a városban még nem elterjedt az emlékoszlopok felállítása, de a környéken, számos helyen 
lehet felfedezni hasonló emlékeket.   
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az önkormányzat nem szeretne precedenst teremteni azzal, hogy 
hozzájárul az emlékoszlop felállításához. A módosító javaslatát, amit a bizottsági ülésen nem támogattak, 
most további javaslattal egészítené ki, és amelyet ismertetett: 



- legyen ideiglenes az engedély (amennyiben nagy számban jelennek meg hasonló igénnyel, akkor elbontják 
az emlékoszlopot), vagy
- a Képviselõ-testület támogassa, illetve hozzájáruljon hozzá ahhoz, hogy a Pilisi Parkerdõ Zrt. ideiglenes 
vagyonkezelése és erdõgazdálkodása alatt álló, Pilisvörösvár külterület 026/1 hrsz-ú ingatlanon (azaz az Õr-
hegyen) elhelyezhessék az emlékoszlopot. 
 
Gromon István polgármester: Azzal egyetért, hogy az emlékoszlop üzen az embereknek. Az 
elõterjesztésben nem került megfogalmazásra, de bele lehetett volna írni, hogy közterületen általában milyen 
személyek számára állítanak emléket (pl.: miniszterek, hõsök, hadvezérek, költõk, zenészek, díszpolgárok, 
stb.). Véleménye szerint az emlékeket közterületen jellemzõen nem a pártok állítják, hanem a kormány, az 
állam és az önkormányzatok. Az emlékállításhoz pedig olyan indokok szükségesek, amelyek megalapozzák 
azt, hogy közterületen emléket állítsanak egy olyan ember számára (pl. kimagasló tetteket hajtott végre a 
közösség számára). 
Azért sem támogatja a kérelmet, mert nem szeretné, hogy politikai szervezetek elkezdjenek rivalizálni 
egymással, hogy ki kinek állít emléket közterületen. 
Magában Kiss István György kérelmében szerepel a „kopjafa-jellegû emlékoszlop” megnevezés. A 
lábjegyzetben pedig leírásra került, hogy miért nem tekinthetõ az emlék kopjafának. A lábjegyzetes 
magyarázat ellenére úgy gondolja, hogy az emberek nagy többsége, ha egy ilyen oszlopot lát, akkor az elsõ, 
amit megállapít róla, hogy ez egy kopjafa. A kérelem elutasításával senki nem Oberle János személyét 
szeretné elutasítani. Kizárólag elvekrõl van szó, arról, hogy közterületen ki milyen emléktárgyakat helyezhet 
el.    
 
Kiss István György: Elmondta, hogy a barátai, ismerõsei hívták fel a figyelmét arra, hogy az elhelyezni 
kívánt emlék nem kopjafa, hanem emlékoszlop. Az emlékoszlopot egy népmûvész-fafaragó készítette, aki 
ebben az évben Washingtonban egy kiállításon képviselte a magyar kultúrának ezt a fajta népmûvészetét, 
mégis az Önkormányzat részérõl ezt az oszlopot tájidegen sírjelként kezelik. Hangsúlyozta, hogy nem 
sírjelként kívánták kihelyezni ezt az emléket, hanem emlékoszlopként. Úgy gondolja, hogy a város egy 
kijjebb esõ részében került volna elhelyezésre ez az emlékoszlop, nem a belsõ frekventált helyeken.    
 
dr. Kutas Gyula: Egyetért Polgármester úr véleményével a tekintetben, hogy kiknek szoktak emléket 
állítani pl. az Önkormányzatok. Úgy gondolja, hogy az ilyen jellegû emlékek állítása sajnos kezd tömegessé 
válni (erdõben, parkokban), amit nem tart szerencsésnek.
 
Kõrössy János: Visszautasítja azt, hogy az emléktárgy tájidegen lenne és azt, hogy sok lenne belõle. 
 
A Képviselõ-testület tagjai beszélgetést folytattak az ideiglenes emlékoszlop állítással kapcsolatosan. 
 
Gromon István polgármester: Az ideiglenes szót Kiss István György képviselõúr módosító javaslatában 
véleménye szerint nem lehet jogilag értelmezni. A végrehajthatóság érdekében fontos számszerûsíteni a 
javaslatot, hogy pl. „ideiglenes, és legfeljebb pl. 5 évre szóló” emléket állítsanak fel. 
 
Kiss István György: Javasolja, hogy 4 év határozott idõre szóljon a hozzájárulás.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy ideiglenes, 4 év határozott idõre szóló tulajdonosi 
hozzájárulást adjanak a kérelmezõnek az emlékoszlop felállításához. 
 
No.: 13
A Képviselõ-testület az ideiglenes, 4 év határozott idõre szóló tulajdonosi hozzájárulást a jelenlévõ 
képviselõk (12 fõ) 3 igen, 8 nem és 1 tartózkodás szavazatával elutasította. 
 
Schellerné Mikulán Anetta: Jelezte, hogy a gépi szavazásnál véletlenül a szándékától ellentétesen 
szavazott, ezért kéri, hogy újra szavazzanak a módosítás tekintetében. 
 



Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy ideiglenes, 4 év határozott idõre szóló tulajdonosi 
hozzájárulást adjanak az emlékoszlop felállításához. 
 
No.: 14
A Képviselõ-testület az ideiglenes, 4 év határozott idõre szóló tulajdonosi hozzájárulást a jelenlévõ 
képviselõk (12 fõ) 2 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazatával elutasította. 
 
Gromon István polgármester: A másik módosító javaslatot ismertette: „A Képviselõ-testület támogassa, 
illetve hozzájáruljon hozzá ahhoz, hogy a Pilisi Parkerdõ Zrt. ideiglenes vagyonkezelése és 
erdõgazdálkodása alatt álló Pilisvörösvár, külterület 026/1 hrsz-ú ingatlanon (azaz az Õr-hegyen) 
elhelyezhessék az emlékoszlopot.” Az Õr-hegy a Pilisi Parkerdõ vagyonkezelésében, és állami tulajdonban 
van. 
 
Kiss István György: A kéréssel megkeresték a Pilisi Parkerdõ Zrt.-t, akik nem ellenzik a kérelmet, viszont 
elõírták, hogy különbözõ engedélyek beszerzése szükséges ahhoz, hogy az emlékoszlopot felállíthassák azon 
a részen. 
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, az Õr-hegy Pilisvörösvár egyik legszimbolikusabb része a 
Kálvária mellett. Nem támogatja, hogy az Õr-hegyen vagy a város más hasonló szimbolikus pontján 
emlékoszlopot helyezzenek el. Szavazásra tette fel a korábban ismertetett, Kiss István György által javasolt 
határozat elfogadását. 
 
No.: 15
A Képviselõ-testület Kiss István György Képviselõ úr javaslatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 2 igen, 8 nem 
és 2 tartózkodás szavazatával elutasította. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 206/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
kopjafák, kopjafa-jellegû emlékoszlopok közterületen történõ felállításáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva nem támogatja a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Pilisvörösvári Alapszervezetének azon kérelmét, miszerint Oberle János 
volt önkormányzati képviselõ, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pilisvörösvári Alapszervezetének 
alapító elnöke részére kopjafához hasonló emlékoszlopot szeretne állítani Pilisvörösvár közterületén. 

A Képviselõ-testület döntését az alábbiakkal indokolja:

-         Az Oberle János tiszteletére állítani tervezett emlékoszlop anyagát, formáját, megmunkálását 
tekintve alapvetõen kopjafa-jellegû, tehát sírjel. Sírjelek elhelyezésére egy településen a temetkezési 
hely, azaz a temetõ szolgál. 

-         Sírjelek elhelyezése a város közterületén azért sem javasolható, mert precedenst teremtene, s félõ, 
hogy a továbbiakban várhatóan egymás után jelentkezõ újabb igények között vagy nem lehetne 
igazságosan különbséget tenni, vagy mindegyiket ki kellene elégíteni, ami azzal a veszéllyel járna, 
hogy közterületeink megtelnének sírjelekkel.

-         A kopjafa anyaga (fa) és formája (oszlop) lakott közterületen elhelyezve mindig azzal a veszéllyel 
jár, hogy kóbor ebek, részeg emberek vagy rosszindulatú személyek méltatlanul bánnak vele, tudva 
vagy tudatlanul meggyalázzák, így éppen az ellenkezõ eredményt érnénk el, amikor köztiszteletben 
álló embereknek emléket akarunk állítani.

-         Pilisvörösvár és környékének sírjelei évszázadok óta hagyományosan a kõbõl, márványból vagy 
mûkõbõl készített sírkövek. Amikor városunk tiszteletre méltó személyiségeinek sírjelet állítunk, 
akkor célszerû – még a temetõben is – ebbõl a temetkezési tárgyi kultúrából, ennek a 



jelképrendszerébõl meríteni.
-         Pilisvörösvár Város önkormányzata a 153/2012. (VIII. 07.) Kt. sz. határozatában díszsírhely-

parcellát jelölt ki a városi köztemetõben, 154/2012. (VIII. 07.) Kt. sz. határozatában pedig arról 
döntött, hogy a tragikus hirtelenséggel elhunyt Oberle János önkormányzati képviselõt saját 
halottjának tekinti, s számára – kimagasló érdemeinek elismeréséül – örök temetkezési hely céljára a 
díszsírhelysorban díszsírhelyet adományozott. Az adományozott díszsírhelyen Oberle János családja 
méltó síremléket állított, így Oberle János képviselõ emlékének méltó megõrzése a város 
köztudatában méltó módon biztosítva van.

 

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérõl tájékoztassa a kérelmezõt.

 

Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester 

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

11. napirendi pont
Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében a KEOP-1.1.1. projekt 
eredményeként létrejövõ regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójának 

elfogadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 210/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és javasolja, hogy a Képviselõ-testület a határozati 
javaslat szövegét cserélje ki a következõ bekezdésre (ami a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás határozati javaslatában szerepel):  
„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-én tárgyalt üzemeltetési 
koncepció 2. változatát, mely szerint a Tanács egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.”
Elõterjesztõként javasolta, hogy ezt a módosítást fogadják el, mert a Társulás kérte, hogy az általuk 
megfogalmazott határozatot támogassa a Képviselõ-testület. Az elõterjesztés mellékletében látható a 
Társulás határozati javaslata. Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 207/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program c. projekt keretében létrejövõ regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-én tárgyalt üzemeltetési 
koncepció 2. változatát elfogadja, mely szerint a Tanács egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a 
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására.
 
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.
 
 

12. napirendi pont
A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (volt TERRANOVA) által végzett 

csereerdõsítésérõl szóló 187/2013. (IX. 26) Kt. sz. határozat pontosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 218/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. 
 
Kõrössy János: Javasolja, hogy a fák átmérõje ne legyen kisebb 6 cm-nél, ami kb. 18 cm törzskerületû 
méretet jelent.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A céggel történt egyeztetés során kiderült, hogy a 12-14 cm 
törzskerülettel számolt fák dupla költségbe kerülnének, mint amennyivel korábban számolt a cég.  A korábbi 
elõterjesztésbe tévedésbõl került a törzskerület helyett a törzsátmérõ szó.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kõrössy János képviselõ úr módosító javaslatának 
elfogadását. 
 
No.: 18
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 3 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 208/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
187/2013 (IX. 26) Kt. sz. határozat pontosításáról (Terranova csereerdõsítés)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Saint-Gobain Construction 
Products Hungary Kft. (volt TERRANOVA) által végzendõ csereerdõsítésrõl szóló 187/2013 (IX.26.) Kt. sz. 
határozatban szereplõ „12-14 cm törzsátmérõjû” kifejezést „12-14 cm törzskerületû”-re módosítja, tekintettel 
arra, hogy a 12-14 cm törzsátmérõjû fák 43 cm törzskerületû fáknak felelnek meg, melyek ára többszöröse 
lenne a Terranovával kötött elõzetes megállapodás összegének.
A 187/2013. (IX. 26.) sz. Kt. határozat egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/c. fszt. 1. szám alatti önkormányzati lakás értékesítése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 208/2013.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 209/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata az 
Arany J. u. 1/c. fszt. 1. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 573/A/7 
helyrajzi számon lévõ, természetben az Arany J. u. 1/c. fszt. 1. sz. alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati 
lakást nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ hirdetményminta szerint 
7.500,000,- forint limitáron.

 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni (kezdõnapja Pilisvörösvár Város hivatalos 
honlapján való megjelenés napja):

-         az érintett ingatlanon, 
-         Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján, 
-         a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján,
-         a Vörösvári Újságban, 
-         a Pilis TV-ben,
-         a pilisvörösvári ingatlanközvetítõknél,
-         az Interneten, több helyen.

 
A Képviselõ-testület meghirdeti továbbá az értékesítést a Home Bank Ingatlanforgalmazó Kft-nél (2085 
Pilisvörösvár, Fõ u. 12.) és a Hexi Ingatlan és Hitelirodánál (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 15.) 2,5 % + 
ÁFA megbízási díj ellenében, mely összeg a mindenkori eladási ár után fizetendõ, amennyiben az értékesítés 
az ingatlanforgalmazó cég által hozott vevõ részére történik.
 
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Az Önkormányzat „Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrõl” szóló módosított 

szabályzat elfogadása, + a Beszerzések rendjérõl szóló (új) szabályzat elfogadása a Polgármesteri 
Hivatal részére

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 216/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság is tárgyalta az elõterjesztést 
és az I. és II. határozatot elfogadásra javasolták.
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 21



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 210/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
„Pilisvörösvár Város Önkormányzata Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrõl” szóló 
módosított szabályzatának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy – Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a „Beszerzések lebonyolításának 
eljárásrendrõl” szóló módosított szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 211/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
„Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Beszerzések rendjérõl” szóló új szabályzatának elfogadása
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy – Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a „Polgármesteri Hivatal 
Beszerzések rendjérõl” szóló szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Beszámoló a Kormány téli átmeneti közfoglalkoztatási programjának indításáról Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatánál
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 215/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és 
a határozatot elfogadásra javasolta.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy az intézmények a saját státuszaikon felül kapják ezeket a plusz 
munkaerõket?  
 
Gromon István polgármester: Igen, az intézmények a státuszokon felül kapják a közfoglalkoztatott 
munkaerõket. A programot nagyon jónak tartja, és reményeik szerint sok olyan karbantartási munkát el 
tudnak látni a közfoglalkoztatottak, amire eddig nem volt forrás ill. kapacitás. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 212/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának téli közfoglalkoztatásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ–testülete úgy dönt, hogy támogatja maximum 40 
munkanélkülinek önkormányzati téli közfoglalkoztatását (ide nem értve az intézményekhez igényelt 
létszámot), s egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnál téli közfoglalkoztatásban résztvevõ 
munkavállalók legfeljebb 50 %-a – Budakeszi Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége által 
megnevezettek – átképzésen vegyen részt 2013. december és 2014. március hónap között, de kizárólag a 
munkajogviszony fennállása alatt.  A Képviselõ- testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdések és az 
igénylések aláírására. 
 
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.
 
 

16. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal részére használt autó beszerzése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 225/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a fedezet 
forrásának módosításával: a fedezetet a „Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai” elõirányzat helyett a 
„közvilágítás-korszerûsítési pályázat önrészének maradványa” elõirányzat terhére biztosítja.
A határozati javaslat második sorában az „alsó középkategóriás” kifejezés helyére a „max. alsó 
középkategóriás” kifejezés kerüljön. 
Fresz Péter javasolta, hogy a pilisvörösvári autókereskedõktõl is kérjenek árajánlatot (WILU, és a MAX-
CAR autókereskedés, Bartók Béla u 2/a.)
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az ismertetett 
kiegészítésekkel. 
 
No.: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 213/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal részére egy max. alsó középkategóriás használt autó beszerzésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal számára 
egy max. alsó középkategóriás használt gépjármû beszerzésére 800.000 forint keretösszegû fedezetet biztosít 
a megnövekedett feladatok ellátásához (2013. január 1-je óta az Építéshatósági Osztály létszáma, illetve az 
illetékességébe tartozó települések száma megháromszorozódott). 
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy használt gépjármû beszerzésére ajánlatkérési eljárást 
bonyolítson le, és a kiválasztott gépjármûre az adásvételi szerzõdést kösse meg.
 
A Képviselõ-testület a fenti beszerzéshez szükséges 800.000 forintos keretösszeget a Költségvetési rendelet 
közvilágítás-korszerûsítési pályázat önrészének maradványa elõirányzat terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 
 
 
 
 
 

17. napirendi pont
Pilisvörösváron bölcsõde létesítése I.

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 213/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a 
következõ kiegészítéssel: a második bekezdés mondatának végére írják be: „….a korábban a Családi 
Napközi terveit készítõ ELITI Kft-vel, az ajánlata szerinti 380e forint + Áfa áron. 
- A fedezet forrása a „szociális és gyermekjóléti alaptámogatás” legyen.
Az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot, a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével.
Úgy gondolja, ha esetleg lesz újabb pályázat, akkor az engedélyes tervvel már tudnak pályázni. A Bíróság 
májusban kelt ítéletével kötelezte az Önkormányzatot bölcsõde létesítésére. 
 
Kõrössy János: Korábban elhangzott, hogy az óvoda épülete alkalmatlan bölcsõde létesítésére. 
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ: A tavalyi év folyamán adtak be pályázatot Családi Napközi létesítésére, és 
pontosan a Szent István utcai óvodaépület lett megjelölve arra, hogy a bölcsõdét létesítsenek az épületben, 
amennyiben lejár a pályázat ideje. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosításokkal.
 
No.: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 214/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 
bölcsõde helyének kijelölésérõl, az elõkészítõ munkálatok elrendelésérõl
 
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 Pilisvörösvár, Szent István utca 18. szám alatti – volt óvoda – épületben bölcsõdét kíván 
kialakítani és mûködtetni. 
A Képviselõ- testület felkéri a polgármestert, hogy a bölcsõde kialakításához szükséges engedélyes terveket 
a családi napközihez készült vázlattervek átalakíttatásával készíttesse el, a korábban a Családi Napközi 
terveit készítõ ELITI Kft-vel, az ajánlata szerinti 380e forint + Áfa áron.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy bölcsõde kialakításához szükséges feladatokat mérje fel, és az 
épület felújításával és a bölcsõde mûködtetésével járó költségeket az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.
 
A fedezet forrása a szociális és gyermekjóléti alap támogatása legyen.
 
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.



 
 
 
 

18. napirendi pont
70 év felettiek karácsonyi ajándékutalványa

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 232/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a 
határozatot elfogadásra javasolta.
 
Kõrössy János: Ha jól emlékszik, a pénzmaradvány teljes összege 4.8 millió forint. Javasolja, hogy ne 2500 
forintos, hanem 3000 forintos ajándékutalványt adjanak a 70 év felettiek részére.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy még a 2500 forintos összeggel is igen nehéz szívvel 
támogatja az ajándékutalványok kiosztását, mivel az Önkormányzat gazdálkodása nem áll olyan pozitívan, 
hogyan azt könnyen megtehetnék. Viszont a költségvetés készítése során ígéretet tettek arra, hogy ha a 
vártnál kedvezõbben alakul év közben a gazdasági helyet, akkor a Képviselõ-testület tárgyalni fogja a 70 év 
felettiek ajándékutalványainak biztosítását. Azért tárgyalják már a mai napon az elõterjesztést, mert a 
Hivatalnak idõre van szüksége ahhoz, hogy elõkészítse a munkafolyamatot, és idõben minden érintett 
megkapja az ajándékutalványokat. Az Önkormányzat évek óta hagyományszerûen biztosítja a 70 év felettiek 
részére az ajándékutalványokat. A tavalyi év során a megszorítások miatt a korábbi 3000,- forintos összeget 
2.500,- forintra csökkentették. A helyzet az óta nem javult, ezért kerül a tavalyi összeg az idei évi 
elõterjesztésbe. 
Kõrössy János képviselõ úr javaslata, hogy 3000,- forintos ajándékutalványt adjanak az érintettek részére. 
Szavazásra tette fel az elhangzott módosító javaslatot (3000 forint). 
 
No.: 26
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 2 igen, 7 nem és 3 tartózkodás szavazatával 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 215/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata a 70 
éven felüliek karácsonyi ajándékutalványáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy mivel a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetõen a nevesített tartalékok  maradványából a fedezet rendelkezésre áll, a 
Képviselõ-testület a 2013-as évben is biztosítja a 70 éven felüliek részére a karácsonyi ajándékutalván
yt, fejenként bruttó 2.500 forintos ajándékutalvány-csomag formájában. 
 
A Képviselõ-testület felkéri a SZEB-et és a jegyzõt, hogy az ajándékutalványokkal kapcsolatos szokásos 
teendõket lássa el (ajánlatkérés, megrendelés, hirdetmény közzététele, kézbesítés, stb.).
 
Fedezet forrása: a 2013. évi költségvetési rendelet nevesített tartaléka, szociális és gyermekjóléti 
támogatások sor. 
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a következõ költségvetési rendelet-módosításnál építse be a 
költségvetési rendeletbe a jelen határozatot. 



 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a SZEB-et, hogy a halálozás, elköltözés, stb. miatt fel nem használt 
utalványokat ossza ki a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2013. (III. 
12.) önkormányzati rendelet alapján, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és átmeneti segély formájában a 
2014-es évben. 
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ 
 
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.
 
 

19. napirendi pont
Lift a Szakorvosi Rendelõintézetbe 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 234/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. 
Az intézmény vezetõje számos esetben jelezte, hogy égetõ szükség lenne a liftre, mert napi problémát okoz a 
betegeknek az emeletre való feljutás, legfõképp az idõsek és sérültek, fogyatékkal élõk számára. 
Az Önkormányzat kétszer próbált pályázni, de ezek a pályázatok sikertelenül végzõdtek. A második pályázat 
egy összetettebb pályázat volt, amely az egész épület akadálymentesítését tartalmazta. A tervezõvel, 
fõépítésszel, intézményvezetõvel, mûszaki osztállyal egyeztettek, és többször kint jártak a helyszínen. Arra a 
megoldásra jutottak végül, hogy a 2011. évben elkészült változatok közül az kerülne átdolgozásra, amely a 
legkisebb költségráfordítást igényli, tehát a bejárattól jobbra, az épületen kívül elhelyezett, a földszintrõl 
induló lift.
Ezeknek a tervezési feladatoknak az elvégzése az Éliti Kft. ajánlata alapján 190e forint + Áfa, mely 
összegbõl 50e forint + Áfa maga a lift engedélyének a megújítása.
Az új tervben tehát a lift a 10-es út szintjérõl indulna, és nem menne le a -1. szintre. Indoka az, hogy a Búcsú 
térrõl az akadálymentes bejárás részben biztosított, részben most kerül kialakításra, s ez a megoldás 
jelentõsen csökkentené a kiadásokat. 
 
Kõrössy János: Az elõterjesztésben nem szerepel a mûszaki tartalom. Mindenképpen azt gondolja, hogy az 
összes szintet érintenie kellene a liftnek, még akkor is, ha magasabb összegbe kerülne a lift tervezése, 
kivitelezése.    
 
Gromon István polgármester: Egyetért azzal, hogy ez lenne a legtökéletesebb megoldás, de sajnos az 
Önkormányzat jelenlegi anyagi forrásai még ezt az olcsóbb változatú építést sem teszik lehetõvé, kizárólag a 
terveket szeretnék elkészítetni. Ha lesz pályázati lehetõség, akkor már kész tervvel tudnak indulni. 
Elmondta, hogy amennyiben a lift lemenne a -1. szintre, akkor óriási átalakításokat kellene végeztetnie az 
Önkormányzatnak (pl. födémáttörések), amit szintén megfontoltak, de az ezzel járó anyagi kiadások miatt 
ezt a lehetõséget nem részesítették elõnyben. 
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy alsó vagy felsõ gépházzal készülne el a lift?
 
Gromon István polgármester: Sajnos erre a kérdésre nem tud választ adni, mert a tervezés még most fog 
csak kezdõdni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott 
kiegészítéssel.
 
 



No.: 28
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 216/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
a Szakorvosi Rendelõintézet épületébe lift terveztetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõben a liftet 
meg kívánja építeni.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a lift kialakításához szükséges engedélyes terveket, 
valamint a személyfelvonó engedélyeztetését a korábbi tervek készítõjével, az ÉLITI Kft.-vel készíttesse el, 
a korábbi tervek átalakíttatásával, a Kft. ajánlata alapján, 190.000,- forint + ÁFA = bruttó 241.300,- forintért.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy lift kialakításához szükséges további feladatokat mérje fel, és a 
lift megépítésével járó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során vegye 
figyelembe.
 
Fedezet forrása: 2013. évi költségvetési rendelet szociális keret mozgáskorlátozottak üzemanyag-támogatása.
 
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.
 
 

20. napirendi pont
Szakorvosi Rendelõintézet udvarrendezés I. ütem 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 235/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Jelenleg az 
udvar nem rendelkezik szilárd burkolattal, megoldatlan az udvar csapadékvíz-elvezetése, a kapubejárótól az 
épületig nincsen járda, így a Búcsú téren parkoló betegek és a babakocsis szülõk csak nehezen tudják 
megközelíteni a rendelõt, különösen télen, amikor a talaj felázik, s az udvar gödrös és sáros. Elmondta, hogy 
milyen mûszaki megoldással kerülne rendezésre az udvar. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 29
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 217/2013. (X. 31.) Kt. sz. határozata 
a Szakorvosi Rendelõintézet udvarának rendezésérõl (I. ütem)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõ 
udvarrendezésének I. ütemét – azaz az épület csapadékvizének elvezetését a Búcsú téri árokba, a viacolor 
burkolatú járda megépítését a meglévõ betonjárdához, a kétoldali betonrámpa építését a lépcsõk mellé, 
valamint a bejárati kapunál a bejárat teljes szélességében egy 4 m hosszú viacolor burkolat elkészítését, 
útszegéllyel együtt – meg kívánja valósítani.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az udvarrendezés I. ütemére a kiviteli szerzõdést a 
legkedvezõbb ajánlatot adó céggel, a Nadi Építõ Kft.-vel kösse meg, az ajánlat szerinti bruttó 1.485.316,- 
forintos összegben. 
 



A Képviselõ-testület a szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési keret terhére 
biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           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.
 
 

21. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 223/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést.
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 30
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 218/2013. (X. 31.) 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 (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 207/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 31
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 219/2013. (X. 31.) 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 (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

23. napirendi pont



Felvilágosítás kérés
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Fresz Péter: Többen jelezték részére, hogy az október 23-án kihelyezett koszorúk nagyon rövid ideig voltak 
kint az emlékmûnél, nagyon rövid idõ alatt elszállításra kerültek. Ennek mi volt az oka? 
- Szintén több lakos jelezte, hogy még mindig nem kaptak vízdíjszámlát, és attól félnek, hogy a felhalmozott 
idõszakot nem fogják tudni kifizetni. 
- A Lapály utca (külterület) elején hatalmas mennyiségû hulladékot helyeztek ki, ami napról napra nõ. Hogy 
lesz eltávolítva a hulladék? 
- A Horgászsor utcából nyílik egy zsákutca, ahol található egy mûhely. Kérdése, hogy nincs-e arra lehetõség, 
hogy esetleg a Bányató utca felõl lehessen megközelíteni ezt a vállalkozást, mivel nagy könnyebbség lenne 
számukra, hogy ha a terület másik oldaláról közelíthetnék meg a területet. Úgy tudják, hogy a mûhely 
önkormányzati tulajdonon áll.   
 
Gromon István polgármester: Az idei koszorúk eltávolításáról nincs tudomása. Azt tudja, hogy a korábbi 
években panasz volt a lakosság részérõl amiatt, hogy túl hosszú ideig maradtak kint az emlékmûnél a 
koszorúk, azokat a szél ill. ismeretlen tettesek felborították, szétdúlták, így igény volt ennek megelõzésére. 
Ezekbõl a tapasztalatokból kiindulva nem gondolja, hogy a koszorúknak november 4-ig kellene kint 
maradniuk, mert ebbõl voltak a problémák. A tavalyi évben éppen a lakossági felszólalások miatt kb. 5 
nappal az ünnep után kérte a Boróka Kft.-t, hogy a koszorúkat szállítsa el a helyszínrõl.   
 
Pándi Gábor alpolgármester: Nem a Boróka Kft. szállítja el a koszorúkat, hanem a Saubermacher-Bicske 
Kft., és úgy gondolja, hogy az ünnepet követõ elsõ szemétszállítási napon került elszállításra a koszorú. 
Egyébként most nem hívta fel senki a Saubermacher figyelmét arra, hogy szállítsák el a koszorúkat a 
helyszínrõl.  
 
Müller Márton: Elmondta, hogy a Boróka kertészei szállították el a koszorúkat, egy héttel az ünnepség 
után. Egyébként jobb is, hogy elvitték a virágokat a helyszínrõl, mert már meg voltak bontva a koszorúk. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A vízdíjat és a csatornadíjat a DMRV fogja leszámlázni. 
Feltételezési szerint azért nem kaptak számlát az érintettek, mert a cég a szennyvízcsatorna díjára az Energia 
Hivataltól kért állásfoglalást, és egy összegben fogják a számlát kiállítani. Valószínûleg ezért csúszik a 
számlázás. 
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy a problémával levélben keressék a DMRV-t. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Lapály utcánál található nagy mennyiségû hulladék ellen 
folyamatos küzdelmet folytatnak. Ha valakit tetten érnek vagy bejelentés érkezik, azt megbírságolják. Minél 
elõbb elszállítják a hulladékot a területrõl, annál inkább hordják a területre a szemetet, ami minden esetben 
többszázezer forintjába kerül az Önkormányzatnak.   
 
Fresz Péter: A területen lakó személy elmondta, hogy gépjármû-rendszámokkal tudják igazolni azt, hogy ki 
helyezett el azon a részen szemetet.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Kéri, hogy juttassák el a Hivatal részére a rendszámokat, és akkor 
eljárást indítanak a szabálysértõkkel szemben, máskülönben az a nagymennyiségû hulladék soha nem fog 
eltûnni a külterületrõl. Egyre inkább úgy tûnik, hogy nem az ott lakó ingatlantulajdonosok helyeznek el ott 
hulladékot, hanem az arra járó autósok. Elmondta, hogy egy buszvezetõ hívta fel a Hivatal figyelmét, és tett 
bejelentést az illegálisan kihelyezett hulladékra, amit állítása szerint egy öltönyös úriember helyezett ki.   
- A Horgászsort érintõ vállalkozás nem önkormányzati ingatlanon helyezkedik el, hanem magánterületen 
található.   



 
Kiss István György: Szintén meglepõdve vette tudomásul, hogy kedden már nem voltak a helyszínen a 
koszorúk. Természetesnek találná, ha november 2-4-ig kint lennének a koszorúk. 
 
Gromon István polgármester: A korábbi években nagyon sok probléma volt abból, hogy túl hosszú ideig 
voltak kint a koszorúk, kegyeletsértõ volt, hogy a virágokat megbontották, szétszórták a környéken.  
 
Kiss István György: Jelezte, hogy a hétfõi rendkívüli ülésen nem tud rész venni. Kérdése, hogy a Szondi u. 
29. számú ingatlant érintõ hulladékelszállítás elindult-e, mert úgy látta, hogy történtek ez ügyben 
elõrelépések. 
 
Gromon István polgármester: A hétfõi rendkívüli ülésre az anyagot már megkapták a képviselõk. Ahhoz, 
hogy a tervezõk a szerzõdés szerinti határidõket tartani tudják, szükséges a Képviselõ-testület döntése is, 
hogy folytathassák a munkát a tervezõk. Ezért van szükség a rendkívüli ülésre. Kizárólag ennek az egy 
napirendi pontnak a megbeszélésére kerül sor, és a Pénzügyi Bizottság is jelen lesz az ülésen, 
idõtakarékosság végett.
- A Szondi utcai tulajdonosok a gumiabroncsokat elkezdték kiválogatni a felhalmozott mennyiségû 
hulladékból, mert lett volna egy illetõ, aki 20e forint ellenében elszállította volna a gumiabroncsokat. De a 
tulajdonosok nem tudták kifizetni az összeget, és így ott maradtak a gumiabroncsok a külterületen. Az illetõ 
állítólag újrahasznosításra vitte volna el az abroncsokat. 
 
Müller Márton: A Kossuth L. utca 13. v. 15. sz. elõtt található egy hatalmas hársfa,  körbenõtte a 
vezetékeket, és az ingatlantulajdonos szeretné legallyaztatni a fát. Az érintett bejelentette az illetékes szerv 
felé a problémát, de nem történ ez ügyben semmilyen elõrelépés.    
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Hivatal felé nem jelezte a gallyazással kapcsolatos problémát 
senki. De kimennek a helyszínre és megnézik, hogy mennyire súlyos a helyzet. 
 
Gromon István polgármester: Újra felhívta a figyelmet a hétfõn sorra kerülõ rendkívüli ülésre, melyet 18 
órától tartanak a szabályozási tervvel kapcsolatosan. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 
2114-kor.          
 
 
 

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