
Ikt. szám: 302/27/2011.  
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2011. december 15. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendes nyílt ülésén.  
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán 
Anetta, Oberle János, Szöllõsi János, Müller Márton
 
Távollétét nem jelezte: Kõrösy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ helyettes, Kutasi 
Jánosné intézményi referens, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kálmán Kinga fõépítész, dr. Csipler 
Norbert rendõr õrnagy, dr. Medveczki Zsolt rendõr százados, Bakos Tamás, Szentkereszti Sándor NIF 
projektvezetõ, Nemesánszky Ildikó, (TT1) településrendezõ, a szabályozási terv készítõje, Németh István a 
Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének mûszaki vezetõje, Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Sürgõsséggel kérte napirendre venni a következõ elõterjesztéseket: 252/2011., melyet 
javasolt 1. napirendként, majd a 253/2011., sz. elõterjesztést 4. napirendként, 254/2011. sz. elõterjesztést 12. 
napirendként, 255/2011. sz. elõterjesztést 13. napirendként. Kiosztásra került a 251/2011. sz. 
elõterjesztéshez egy nyilatkozat és egy külön megállapodás. Szavazásra tette fel a napirendi pontok 
felvételét és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 

1.)
               
 

dr. Medveczki Zsolt r. százados úr pilisvörösvári 
õrsparancsnoki kinevezésének véleményezése (Et.: 
252/2011.)
 

Gromon István
polgármester

2.)
               
 

dr. Csipler Norbert r. õrnagy Budaörsi kapitányságvezetõi 
feladatok ellátásával történõ megbízásának, majd az azt 
követõ kinevezésének véleményezése (Et.: 244/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

3.)
               
 

Budapest-Esztergom vasútvonal felújításához kapcsolódó 
településrendezési tervmódosítások (Et.: 248/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

4.)
               
 

A közvilágítási hálózat 2012. évi karbantartása a Magyar 
Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének 
tagjaként (Et.: 253/2011.) 

Gromon István
polgármester

5.)
               
 

A Fõ utca 104. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan 
felújítására vonatkozó külön-megállapodás (Et.: 
251/2011.) 
 

Gromon István
polgármester



6.)
               
 

A Solymári Szociális intézményfenntartó társulás 
létrehozásával, illetve a megszûnt piliscsabai alközponttal 
kapcsolatos Kistérségi Társulási Megállapodás 
módosítása (Et.: 246/2011.) 
  

Gromon István
polgármester

7.)
               
 

Csatlakozás a Solymári pedagógiai szakszolgálathoz 
logopédiai ellátásra vonatkozóan (Et.: 250/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

8.)
               
 

Pilisvörösvár, Klapka u. 48. B. fszt. 3. sz. lakás 
értékesítésére irányuló pályázat kiírása (II. forduló) (Et.: 
241/2011.)
 

Gromon István
polgármester

9.)
               
 

Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a, I/3., II/5., II/6., valamint az 
1/e. fszt. 2. sz. önkormányzati lakások értékesítésére 
irányuló pályázat kiírása (II. forduló) (Et.: 242/2011.)  
 

Gromon István
polgármester

10.)
            

A köztemetõben felszámolásra kerülõ gyereksírok helyén 
gyermeksír emlékhely kialakítása Et.: 249/2011.)
 

Gromon István
polgármester

11.)
            

Tájékoztatás a jegyzõ 2011. évi teljesítményértékelésérõl 
(Et.: 243/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

Helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) rendelet 
módosítására (Et.: 254/2011.)
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

A Pilisvörösvár 6215 és 6187 hrsz.-ú ingatlanok 
belterületbe vonása (Et.: 255/2011.)
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 247/2011.)
 

Gromon István
polgármester

 
15.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 245/2011.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

16.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

 
 
 
 
 
 
 

1. napirendi pont
dr. Medveczki Zsolt r. százados úr pilisvörösvári õrsparancsnoki kinevezésének véleményezése (Et.: 

252/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kérdése a százados úrhoz, hogy 
hozzájárul-e a téma nyílt ülésen történõ tárgyalásához.
 
dr. Medveczki Zsolt r.százados szóban hozzájárult a téma nyílt ülésen való tárgyalásához.
Elmondta, hogy Horváth Ferenc õrsparancsnok úr nyugállományba vonulása miatt ismét új õrsparancsnok 
került kinevezésre. Az elõterjesztés mellékleteként csatolva van Szigeti János r. alezredes írásbeli véleménye 
a leendõ õrsparancsnok eddigi munkájáról. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság 



tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
dr. Medveczki Zsolt: Köszöntötte a Képviselõ-testület tagjait. Röviden bemutatta szakmai pályafutását. 
Elmondta, hogy a rendõrõrs vezetése egy rendkívül megtisztelõ feladat számára,  és azt szakmai 
elõrelépésnek tartja. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy mit tart súlyponti kérdésnek Pilisvörösváron, illetve milyen 
változásoknak néz elébe a város?
 
dr. Medveczki Zsolt: Elsõsorban szakmai problémákat tapasztalt, amelyek megoldásra várnak, és amelyben 
valószínûleg az Önkormányzat segítségére is szükség lesz. A legfontosabb megoldandó problémának tartja 
azt, hogy az elõállítások során, amelyek jelenleg Budaörsön zajlanak, minden esetben egy (fõ) rendõr távol 
van, és addig sem a közterületen végzi munkáját. A másik a 10-es sz. fõút problémája, amely szûk 
keresztmetszetû, nagy átmenõ forgalommal. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy a pilisvörösvári polgárõrség és a rendõrség között az 
együttmûködés javítása szükséges. Kérte az új õrsparancsnokot, hogy ezt a problémát a polgármester úrral, 
valamint a két polgárõrség vezetõjével együtt is beszéljék át, hogy a város érdekében egy kiváló 
együttmûködés jöjjön létre. 
 
Oberle János: Mi a véleménye, az Önkormányzat mivel járulhatna hozzá a közbiztonság javításához?
 
dr. Medveczki Zsolt: Úgy tapasztalja, hogy az Önkormányzat jelenleg is nagymértékben segíti a Rendõrség 
munkáját, de konkrétumot az eltelt két hét alatt, amióta Pilisvörösváron végzi munkáját, még nem tud 
megnevezni. 
 
Gromon István polgármester: Visszatérõ probléma a városban a gépjármûfeltörések és a közterületi 
rongálások, amelyeknek véget kellene vetni, vagy legalábbis valamilyen módon elõrelépni az ügyben. 
Örömmel látja azt, hogy az utóbbi idõben nagyobb létszámmal dolgozik a rendõrség.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 259/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata dr. 
Medveczki Zsolt r. százados úr pilisvörösvári õrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy dr. Medveczki Zsolt r. százados úrnak pilisvörösvári 
õrsparancsnoki kinevezését támogatja, munkájához sok sikert kíván.
 
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.
 
 

2. napirendi pont
dr. Csipler Norbert r. õrnagy Budaörsi kapitányságvezetõi feladatok ellátásával történõ 

megbízásának, majd az azt követõ kinevezésének véleményezése (Et.: 244/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kérdése az õrnagy úrhoz, hogy 
hozzájárul-e a téma nyílt ülésen való tárgyalásához.



 
dr. Csipler Norbert r.õrnagy szóban hozzájárult a téma nyílt ülésen történõ tárgyalásához.
 
dr. Csipler Norbert: Köszöntötte a Képviselõ-testület tagjait. Elmondta, hogy jelenleg Ráckevén dolgozik 
rendõrkapitányként. 2012. január 1-jétõl a fõkapitány úr a Budaörsi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõi 
feladatainak ellátásával bízta meg. Fõiskolai tanulmányainak elvégzése után 12 évig dolgozott a XII. 
Rendõrkapitányságon. Elvégezte az ELTE jogi karát, valamint posztgraduális képzés keretében harmadik 
diplomáját is megszerezte, gazdasági büntetõ szakirány szakon. 2007-ben bûnügyi osztályvezetõ és 
kapitányságvezetõ-helyettes volt, majd tavaly augusztus 1-jétõl Ráckevén a kapitányság vezetõjeként 
dolgozik. A Budaörsi kapitányság vezetését nagy kihívásnak tartja. Szeretné az állampolgárbarát rendõrséget 
megerõsíteni illetve, hogy a törvénytisztelõ állampolgárok pozitív képet kapjanak a rendõri intézkedések 
során. Szeretné javítani a közterületi jelenlétet, és nagyon fontosnak tartja a polgárõrséggel való sikeres 
együttmûködést is. Célja, hogy a kialakult együttmûködés az Önkormányzattal, társadalmi szervezetekkel, 
jogi intézményekkel az eddigiekhez hasonlóan jól mûködjön. Megköszönte, amit eddig a Képviselõ-testület 
tett a rendõrségért. 
 
Gromon István polgármester: Folyamatos téma, hogy Pilisvörösváron lesz-e Rendõrkapitányság. Kéri, 
hogy az új kapitány folyamatosan jelezze felettesei irányában a Pilisvörösvári Rendõrõrs megerõsítésének 
fontosságát – akár kapitányságként, akár egy kiemelt rendõrörsként - beleértve az infrastrukturális feltételek 
és a mûködési feltételek javítását is. Úgy érzi, hogy az állami feladatok finanszírozásának az állam részérõl  
egyértelmûbbnek kell lennie. 
Kérte, hogy dr. Csipler Norbert kapitányságvezetõ után az új õrsparancsnok-helyettes úr, Bakos Tamás 
bemutatkozását is hallgassa meg a Képviselõ-testület. 
 
Bakos Tamás: Elmondta, hogy rendõri pályáját 1998-ban kezdte járõrként. Utoljára az esztergomi 
rendõrkapitányságon volt körzeti megbízott és határrendészeti alosztályvezetõ. Elmondta, hogy tapasztalatai 
szerint ritka és rendkívül jó kapcsolat van a pilisvörösvári rendõrség és Önkormányzat között, és ez az 
Önkormányzat támogatásának is köszönhetõ. Mindent meg fog tenni a rendõrség annak érdekében, hogy a 
problémákra gyorsan, rugalmasan reagáljanak, és megoldják azokat. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 260/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata dr. 
Csipler Norbert r. õrnagy úrnak a Budaörsi kapitányságvezetõi feladatok ellátásával történõ 
megbízásának, majd az azt követõ kinevezésének támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
8. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja dr. Csipler Norbert r. õrnagy úrnak 
Budaörsi kapitányságvezetõi feladatok ellátásával történõ megbízását, majd az azt követõ kinevezését. A 
Képviselõ-testület az új kapitányságvezetõ munkájához sok sikert kíván.
 
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. 
 
 

3. napirendi pont
Budapest-Esztergom vasútvonal felújításához kapcsolódó településrendezési tervmódosítások (Et.: 

248/2011.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A témához kapcsolódóan 
vendégként jelen van Szentkereszti Sándor a NIF Zrt. képviseletében, és Nemesánszky Ildikó a szabályozási 
tervmódosítás tervezõje. Az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Projektoros bemutató vette kezdetét, melynek során Kálmán Kinga fõépítész ismertette a tervmódosításokat.
 
Gromon István polgármester: A vasút-korszerûsítés jelentõs változásokat fog hozni Pilisvörösvár 
életében. Elkészül ill. megújul a beruházás során három vasútállomás, új megálló létesül a Mátyás király 
utca környékén, ahol jelenleg vasúti átjáró található, a másik kettõ pedig P+R parkolókkal bõvül. Fontos cél 
volt, hogy az új megállóhelyek körül minél több parkolóhely legyen kialakítva. A Mátyás király utcai 
megállónál a pilisvörösvári oldalra tervezett 21 parkolóval kapcsolatosan vita alakult ki a lakók és a 
beruházó között, amelyben önkormányzati állásfoglalásra is szükség volt. A megoldásként a tervbe bekerült 
zajvédõ fal és növényzet, fák telepítése valamennyire megvédi az érintett ingatlanokat. A középsõ megálló, 
azaz a nagyállomás környékén kétszintû csomópont lesz kialakítva. Itt az üzletsor tulajdonosai azt szerették 
volna, hogy az üzletsoruk elõtt ne legyen közút, lehetõleg minél kisebb forgalom és minél több parkoló 
legyen. További kérésük volt, hogy a 10-es úton legyen egy balra kanyarodó sáv, ami Piliscsaba felõl 
lehetõvé teszi a magánútról elérhetõ intézmények ill. az üzletsor megközelítését is. A végleges beruházói 
döntés szerint egy balra kanyarodó sáv és egy jelzõlámpás csomópont kerül kialakításra. A Szabadságligeti 
megállót illetõen vita azzal kapcsolatosan merült fel, hogy a parkoló a vágányok közelében vagy az úttest 
túloldalán kerüljön kialakításra, itt a tervek szerint a vágányok közelében lesznek a parkolók. Megmarad a 
Kálvária felõli gyalogos átkelés lehetõsége is. Amely ingatlanokat érintõen szükséges a terület kisajátítása, 
ott a NIF Zrt. ígérete szerint elsõ lépésben nem kisajátít, hanem korrekt vételi ajánlatot fog tenni. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy a teljes vonalat érintõen idõben mikor várható a 
közbeszerzési kiírás. 
 
Szentkereszti Sándor: A közbeszerzési kiírás már megtörtént a Piliscsaba-Esztergom vonalszakasz 
vonatkozásában, a Piliscsaba-Pilisvörösvár közötti szakasz vonatkozásában pedig az eredményhirdetés 
tegnap, december 14-én volt. A szerzõdéskötés a tervek szerint 2012. január 4-én történik, abban az esetben, 
ha jogorvoslati eljárást valamelyik ajánlattevõ nem indít. A kulcsfontosságú szakasz az Északi-Duna Híd és 
Pilisvörösvár között van, az erre vonatkozó pályázat beadásának dátuma 2011. december 22. A beadástól 
számított 50 napra lesz az eredményhirdetése, és várhatóan márciusban a szerzõdéskötés. A jövõ évben a 
Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon március 16-tól július 29-ig vágányzár és építési munka lesz. A 
Piliscsaba – Pilisvörösvár vonalszakaszon 2012. július 16-tól 2013. március végéig szintén vágányzár és 
építési munkák lesznek. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy az építési munkák során milyen technológiát alkalmaznak 
(vasúti vagy közúti anyagmozgatás lesz?), és mire kell felkészülni, hogy a szilárd útburkolatban nehogy kárt 
okozzanak?
 
Szentkereszti Sándor: A közbeszerzési kiírásban kitétel volt, hogy a nagytömegû anyagmozgatás vasúton 
történjen. A vasútvonal környékén lesznek a vállalkozók által bérelt telephelyek. A beszállítási útvonal 
mellett található házak, létesítmények megrongálódása esetén a vállalkozó köteles azt helyreállítani. 
 
Müller Márton: Az észrevételekre adott válaszok 2. pontjának c) bekezdésében található, miszerint „a
tervezett szabályozás végrehajtásával kapcsolatos telekhatár-rendezés során a kialakuló építési telek 
nagysága lehet kisebb, mint az építési övezetben elõírt kialakítható telek legkisebb mérete”. Kérdése, hogy 
ez a szabályozás csak erre a területre vonatkozik?
 
Kálmán Kinga fõépítész: A Spar mellett lévõ üzletsornál tiltakoztak az ingatlantulajdonosok a közterület 
kialakítása ellen. Ennek kapcsán az is kiderült, hogy a telkük az övezetben megengedett legkisebb alakítható 
teleknagyság alá kerül. Ez némi ellentmondást jelent, hiszen az övezet megmondja, hogy mekkora a 
legkisebb alakítható teleknagyság. A közterület szabályozása során azonban egy kisebb teleknek kell 



kialakulnia, hogy semmiképpen ne lehessen fennakadás abban, hogy az a telek kialakuljon. Ezért célszerû 
egy olyan szabályozást bevezetni, amely megengedi speciális esetekben, hogy az övezetben az elõírtnál 
kisebb telek alakulhasson ki. A speciális eset a közterület kialakítása. Az egész város területén a 
tulajdonosok életének a megkönnyítését is jelenti, ha ez a szabály általános érvényben kerül bele a helyi 
építési szabályzatba. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: A minimálisnál kisebb méretû telkek esetében is megkapja a tulajdonos az 
építési lehetõséget? 
 
Kálmán Kinga fõépítész: A pilisvörösvári Helyi Építési Szabályzatban nincsen olyan kikötés, hogy mi a 
legkisebb beépíthetõ teleknagyság. A legkisebb alakítható, az egy más kategória, ami akkor lép életbe, ha 
telekhatárt változtatni akarunk. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 261/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Budapest – Esztergom vasútvonal felújításához kapcsolódó területen a Településszerkezeti Terv és 
leírás módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a 237/2004. (XII. 02.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott Településszerkezeti tervének a „Budapest-Esztergom Vasútvonal Rekonstrukció” 
országos nagyprojekt területét érintõ módosítását az alábbiak szerint:

-       a határozat 1. sz. mellékleteként a településszerkezeti tervlap módosítását, 
-       a határozat 2. sz. mellékleteként a településszerkezeti terv leírásának módosítását.

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 

 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No.: 5
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
33/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 15/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 

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

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
4. napirendi pont

A közvilágítási hálózat 2012. évi karbantartása a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú 
Egyesületének tagjaként (Et.: 253/2011.)

 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elmúlt években az ELMÛ 
részekre bomlása miatt a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok is részekre vannak bontva. Az 
Önkormányzatnak minden részfeladat ellátására külön szerzõdést kell kötnie. A mai téma arról szól, hogy a 
közvilágítás karbantartását Pilisvörösváron az elmúlt öt évben - évente megkötött szerzõdés keretében - az 
ELMÛ Nyrt. majd az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. végezte. A hibajavítások az elmúlt idõszakban nem 
mindig történtek meg elég gyorsan, rugalmasan és megfelelõ minõségben. Németh István, a Magyar 
Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének mûszaki vezetõje megkereste december elején egy 
írásos ajánlattal, amely szerint a karbantartás költségeit úgy lehet csökkenteni, ha az Önkormányzat - több 
más Önkormányzathoz hasonlóan - egy közhasznú egyesület tagjaként, amely rendelkezik a karbantartáshoz 
szükséges eszközökkel, maga látja el a közvilágítási karbantartási feladatokat. Az egyesületi karbantartási 
árat és az ELMÛ-ÉMÁSZ ajánlatát összehasonlítva kiderült, hogy a jelenleg érvényes szerzõdéshez képest a 
megtakarítás az elsõ évben megközelítõleg havi 65 000 forint, azt követõ években 130 000 forint/hó. 
Továbbá remélhetõleg a szolgáltatás színvonala is javulni fog. Fentiek alapján célszerûnek látszik, hogy a 
pilisvörösvári Önkormányzat is lépjen be az egyesületbe. 
 
Németh István: Elmondta, hogy a hálózatot és annak egyéb részeit, a lámpákat karbantartani kell. Az 
egyesület célja és tevékenysége ezekre a feladatokra épül, valamint, hogy a korábbi szerzõdésekhez képest 
barátságosabb és alacsonyabb költséggel járó karbantartás történjen a városokban. Meghibásodás esetén 
maximum 6 munkanaponként mindenhol megjelennek a szerelõk. A legfontosabb közterületeken a 48 órás 
javítási idõt be kell tartani. Tájékoztatást adott az alapító és csatlakozó településekrõl. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy az egyesületnek van-e jogosultsága az ELMÛ hálózatához 
hozzáférni a karbantartások során?
 
Németh István: Természetesen, e nélkül az egyesület nem kapna mûködési engedélyt, igaz minden 
településen külön kell a szerzõdést megkötni. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A tájékoztató levél értelmében tagdíjat és éves hozzájárulást kell fizetni. 
Kérdése, hogy a díjak kiszámlázása hogyan történik? További kérdése, hogy az egyesületbõl történõ 
esetleges kilépésnek mik a feltételei, illetve hogy a munkálatokat alvállalkozókkal, vagy saját 
alkalmazottakkal végeztetik-e el? 
 
Németh István: Az Önkormányzatok nem szerzõdés keretében, hanem tagként hozzájárulást és díjat 
fizetnek, és a hozzájárulásért látja el a szervezet a kötelezõ feladatokat. Éppen ezért ezen összegek nem 
kerülnek kiszámlázásra, hanem egyesületi támogatásként utalják õket. Kilépésre lehetõség van minden 
évben december 31-i dátummal. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az év közepéig jelzi valaki a kilépési 
szándékát, csak a következõ év január 1-jétõl léphet ki a tagságból. Jelenleg a kosaras autókat alvállalkozótól 
veszik igénybe, de folyamatban van ilyenek beszerzése, s amint az eszközök beszerzése megtörténik, saját 
alkalmazottak felvételére kerül sor, reményeik szerint a jövõ félévben, valamint a szerelõk is az egyesület 
alkalmazottjai lesznek. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy a hozzájárulás összege a munkadíjat tartalmazza? 
 
Németh István: A munkadíjat, az anyagvásárlást, a megvásárolt eszközöket és a hitelbõl megvásárolt 
eszközök törlesztését is tartalmazza. 
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztést az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottsága tárgyalta, 
és a határozatot elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
No.: 6



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 262/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Közvilágítási hálózat 2012. évi karbantartásáról a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú 
Egyesületének tagjaként
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy

1. csatlakozik a meghatározott célra, a közvilágítás üzemeltetésére létrehozott Magyar Települések 
Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez, rendes tagként.

2. a Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belépési nyilatkozatot aláírja, azt 
megküldje az egyesület Elnökségének, továbbá hogy az egyesület új tagok felvételérõl határozó 
közgyûlésén az önkormányzat képviseletében részt vegyen.

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

5. napirendi pont
A Fõ utca 104. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására vonatkozó külön-megállapodás 

(Et.: 251/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy Halmschláger 
Antal bérlõ az épület felújítására vonatkozó külön-megállapodást nem kívánja megkötni, így a bérleti 
szerzõdés 2011. december 15-ével megszûnik. Halmschláger úr indoklása szerint körülbelül 22 millió forint 
értékû felújítást kellene elvégeznie részben azért, hogy az épület állapotán javítson, részben az általa a 
bérleményben megvalósítani kívánt üzlettípus mûködési feltételeinek megteremtéséhez. A tárgyalások során 
tisztázódott, hogy a tervezett felújítás 22 milliós költségeibõl 12 millió forint értékû beruházást tud az 
Önkormányzat értéknövelõként elfogadni, azaz 12 millió forintnyi olyan felújítást, amely akkor is fontos az 
Önkormányzat számára, ha ott más üzlettípus mûködik. Ez az összeg a tárgyaláskor mindkét fél számára 
nagyjából elfogadható volt. Halmschláger úr a beruházás ellentételezéseként 10-12 év felmondási 
moratóriumot kért. Az Önkormányzat tárgyalási ajánlata 10 év moratórium és a 12 millió forint értéknövelõ 
felújítási költség elismerése lett volna. Továbbá az elsõ 5 évre vonatkozóan minimális, 2% amortizáció 
elszámolását ajánlotta az önkormányzat (a szokásos évi 7% amortizációhoz képest ez rendkívül kedvezõ 
feltétel), a második öt évben pedig évi 18% amortizációval számoltak volna a megállapodás-tervezet szerint. 
Idõközben azonban Halmschláger úr úgy döntött, hogy számára mégsem kifizetõdõ ez a befektetés, nem 
akar egy bérelt ingatlanra 22 millió forintot rákölteni. Így visszalép az ingatlan bérletétõl is, így a már 
megkötött bérleti szerzõdés meg fog szûnni, s a 600 000 forint kaució visszafizetésre kerül. Véleménye 
szerint januárban a tárgyalássorozat tanulságait és eredményeit figyelembe véve egy új pályázati kiírásra kell 
hogy sor kerüljön az ingatlan hasznosítása érdekében. Szavazásra tette fel a bérlõi szándéknyilatkozat 
tudomásul vételérõl született határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 263/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Fõ u. 104. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos bérlõi szándéknyilatkozat tudomásulvételérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi Halmschláger 
Antalnak, a Halmschláger Trade Zrt. vezérigazgatójának által, 2011. 12. 12. napján megtett írásbeli 
nyilatkozatát, amelyet a Fõ u. 104. szám alatti önkormányzati ingatlan bérleti szerzõdésével és annak 
felújításával kapcsolatos külön-megállapodás ügyében tett.



A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzõdésnek megfelelõen utalja vissza a bérlõ 
által befizetett kauciót, és a következõ rendes ülésre terjesszen be elõterjesztést az ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

6. napirendi pont
A Solymári Szociális intézményfenntartó társulás létrehozásával, illetve a megszûnt piliscsabai 

alközponttal kapcsolatos Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
(Et.: 246/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi,- 
Oktatási- és Kulturális Bizottság tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 264/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Társulási Tanács 
57/2011. (XII. 08.) számú határozatával elfogadott Társulási megállapodás módosítást, amelynek keretében 
a szakmai alközpontok felsorolását tartalmazó VIII. fejezet b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
 
„b) A Társulás a II.5. pont a) b) és d) pontjai szerinti feladatokra alközpontokat hozott létre az alábbiak 
szerint:

-         oktatás és nevelés: Zsámbék, Solymár (pedagógiai szakszolgálat)

-         szociális és gyermekjóléti feladatellátás: Perbál, Pilisvörösvár, Solymár”
E rendelkezés 2012. január 1-jétõl hatályos.” 
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a fenti határozatáról értesítse a kistérségi Munkaszervezetet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
7. napirendi pont

Csatlakozás a Solymári pedagógiai szakszolgálathoz logopédiai ellátásra vonatkozóan (Et.: 250/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság tárgyalta, és a határozatot elfogadásra javasolta. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 



No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 265/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a
pedagógiai szakszolgálati feladatoknak a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás általi 
ellátásának alternatíváiról, költségeinek lehetséges optimalizálásáról szóló 61/2008. (IV. 22. ) Kt. sz. 
határozatának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 61/2008. (IV. 22. ) Kt. sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
 
Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljárva a pedagógiai szakszolgálat keretében 
a logopédiai ellátás kistérségi szintû ellátásban részt kíván venni.
 
Amennyiben a kistérségi szintû feladatellátás a kiegészítõ normatív állami támogatásból és a Pilis-
Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeibõl nem fedezhetõ, Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata az általa igényelt ellátottak arányában járul hozzá a logopédiai ellátás 
finanszírozásához.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
2011. december 30-án nyugdíjba vonuló logopédus ½ státuszát elvonja, a feladat ellátását a 
továbbiakban a Solymár Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Hunyadi Mátyás Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat keretében biztosítja.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében a 
szükséges megállapodásokat kösse meg. 
 
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.
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár, Klapka u. 48. B. fszt. 3. sz. lakás értékesítésére irányuló pályázat kiírása (II. forduló) 

(Et.: 241/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta.
 
Schellerné Mikulán Anetta: Úgy látja, hogy nem szerepel határidõ a pályázati felhívásban. 
 
Gromon István polgármester: Mindig a Vörösvári Újság megjelenésétõl számítják a dátumokat. 
Megragadja az alkalmat, hogy elmondja: januártól a lap egy héttel korábban jelenik meg a korábbinál 
technikai okokból (változó hosszúságú hónapok), valamint annak érdekében, hogy egyértelmûbb legyen a 
vevõk számára, melyik havi lapszámról van éppen szó. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 266/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata az 
üresen álló, Klapka u. 48. B. fszt. 3. számú önkormányzati lakás pályáztatásáról 
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Klapka u. 48. B. fszt. 3. sz. 
alatti, jelenleg üresen álló lakást nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ 
hirdetményminta szerint 6.250.000 forint limitáron.
 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni (kezdõnapja a Vörösvári Újságban 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.

Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. 
(VI. 30.) sz. rendelet 29. §-a értelmében mindazon önkormányzati bérlakások, amelyeket elõvásárlási jog 
nem érint, pályázat útján kerülnek elidegenítésre, és ugyanezen szakasz (2) bekezdésében elfogadott 
pályázati feltételek figyelembe vételével kerül kiírásra a pályázat.
 
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.
 
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a, I/3., II/5., II/6., valamint az 1/e. fszt. 2. sz. önkormányzati lakások 

értékesítésére irányuló pályázat kiírása (II. forduló) 
(Et.: 242/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta. A pályázati kiírás korábban már meghirdetésre került a honlapon, és hirdetõkön, 
azonban a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen az Újságba már nem került be, mert lapzárta után 
született a döntés. Két elkésett érdeklõdõ már jelentkezett az esetleges új kiírásra. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 267/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata az 
üresen álló, Arany J. u. 1/a-1/e sz. önkormányzati lakások értékesítésére irányuló pályáztatásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 573 helyrajzi 
számon lévõ Arany J. u. 1/a. I/3., II/5., II/6. sz., valamint az Arany J. u. 1/e. fszt. 2. sz. alatti, jelenleg üresen 
álló lakásokat nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ hirdetményminta 
szerint az alábbi limitárakon:
 
- Arany J. u. 1/a. I/3. sz. lakás (bruttó alapterület 61 m2)                                 10.100.000,- Ft
 



- Arany J. u. 1/a. II/5. sz. tetõtéri lakás (nettó alapterület 45 m2, bruttó alapterület 63 m2

)                                                                                                                             11.200.000,- Ft
 
- Arany J. u. 1/a. II/6. sz. tetõtéri lakás (nettó alapterület 45 m2, bruttó alapterület 63 m2

)                                                                                                                             11.700.000,- Ft
 
- Arany J. u. 1/e. fszt. 2. sz. lakás (bruttó alapterület 54 m2)                  9.000.000,- Ft
 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni (kezdõnapja a Vörösvári Újságban 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.

Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. 
(VI. 30.) sz. rendelet 29. §-a értelmében mindazon önkormányzati bérlakások, amelyeket elõvásárlási jog 
nem érint, pályázat útján kerülnek elidegenítésre, és ugyanezen § (2) bekezdésében elfogadott pályázati 
feltételek figyelembe vételével kerül kiírásra a pályázat.
 
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.
 
 

10. napirendi pont
A köztemetõben felszámolásra kerülõ gyereksírok helyén gyermeksír emlékhely kialakítása (Et.: 

249/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Müller Márton: Az egyháztestületi ülésen felmerült, hogy ezeknek a síroknak a helyén feltöltés lesz, amit 
többen nem tartottak jó ötletnek. Egyrészt kegyeletet sért, másrészt a feltöltés után sem lesz egyenletes a 
terep. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A köztemetõkrõl szóló törvény kimondja, hogy újratemetni a 
lezárt parcellán csak 30 cm termõföldráhordással lehet. A parcella újratemethetõvé alakítására az 
Önkormányzatnak kellene fedezetet biztosítani, és ennek megvalósulásakor természetesen a mûszaki osztály 
odafigyel, hogy a feltöltés milyen módon történik. A feladattal kapcsolatos teljesítésigazolást is õk állítják 
majd ki, ezért is ellenõrzik majd a feltöltést.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 



No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 268/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Köztemetõben felszámolásra kerülõ gyermeksírok helyén gyermeksír emlékhely kialakításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 6-os parcellában kialakuló 
összekötõ úttól mely (a 3-mas és a 21-es parcellák alatt lévõ útszakaszokat köti össze) északra, 2 méter 
mélységben, a 6-os parcella teljes szélességében a területet biztosítja a pilisvörösvári Római Katolikus 
Egyházközség részére, gyermeksír emlékhely kialakítása céljából, az alábbi feltételekkel:

-         Az emlékhely kialakításának és a síremlékek elhelyezésének költségeit az egyházközség vállalja.
-         Az emlékhely kialakításával és a síremlékek elhelyezésével kapcsolatos részleteket az 

Önkormányzattal és az üzemeltetõvel egyeztetni kell, illetve ahhoz tulajdonosi hozzájárulást kell 
kérni.

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

11. napirendi pont
Tájékoztatás a jegyzõ 2011. évi teljesítményértékelésérõl 

(Et.: 243/2011.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-,és Kulturális Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
A jegyzõ asszony a napirendi pont tárgyalásának idejére elhagyta a tanácstermet.
 
Elmondta, hogy tapasztalata alapján jegyzõ asszony folyamatosan kiválóan végzi munkáját, ezért Jegyzõ 
asszony teljesítményét ebben az évben is kiemelkedõnek értékeli. 
 
dr. Kutas Gyula: Elmondta, hogy véleménye szerint a város egy szakmailag kiváló jogérzettel, és munkáját 
nagyfokú elhivatottsággal végzõ jegyzõvel büszkélkedhet. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 269/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Jegyzõ 2011. évi teljesítményértékelésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a köztisztviselõk jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében eljárva dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ 2011. 
évi teljesítményértékelésével az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal egyetért.
 
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.
 



 
12. napirendi pont

Helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) rendelet módosítására 
(Et.: 254/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi-, 
Városfejlesztési-, és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna: Elmondta, hogy a rendeletmódosítás értelmében január 1-je az irányadó dátum a 
kedvezmények és mentességek kapcsán is. Aki ezen a napon be van jelentkezve Pilisvörösvárra, az jogosult 
a kedvezményre. Az ügyfelek jelezték, hogy a bevallás kitöltése - mivel jogszabályon alapul - kissé 
bonyolult, de a Hivatal mindenkinek segítséget nyújt a kitöltésben, és mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az állampolgárok teljesítsék a kötelezettségüket. A bevallás benyújtásával keletkezik az 
adókötelezettség, de azokra, akik nem nyújtják be január 15-ig a bevallást, az ingatlan-nyilvántartási 
rendszerbõl lehívva adataikat, eredménytelen felszólítás után bírságot szabnak ki addig, amíg be nem 
jelentkeznek az adófizetésre. A kötelezettség már meglévõ ingatlanok esetében január 1-tõl keletkezik. Az 
errõl szóló tájékoztatót a honlapon is megjelentetik, mert tévesen sokan úgy hiszik, hogy 1-2 hónap bevallási 
késedelemmel kevesebbet kell majd befizetniük – ami természetesen tévedés. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet tervezet 
módosítását.
 
No.: 14
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
34/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) rendelet módosítására
 

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

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A Pilisvörösvár 6215 és 6187 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása 

(Et.: 255/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az Õrhegy u. vasútig terjedõ szakasza a szabályozási terv szerint 
belterületbe vonásra szánt, és ott, amennyiben az ingatlantulajdonosok kérik és vállalják az ezzel járó összes 
költséget, akkor a Képviselõ-testület döntése alapján a Földhivataltól meg tudják kérni a belterületbe vonást, 
és attól kezdve azok az ingatlanok belterületi ingatlanok lesznek. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 15



Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 270/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6215 és 6187 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6215 és 6187 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában – a 15/2004. (XII. 17.) Kt. sz. rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében – a 
belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Földhivatalhoz benyújtja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 15/2004. (XII. 17.) számú 
rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-3/B-T övezeti elõírásoknak megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosait terhelik. 
 
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.

 
 

14. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 247/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 271/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót. 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

15. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

(Et.: 245/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel a lejárt 
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 272/2011. (XII. 15.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.   
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.               

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 
 

16. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
dr. Krupp Zsuzsanna, jegyzõ: Az ülés során kiosztották az önkormányzati képviselõknek a 2012. január 
31-ig teljesítendõ vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos képviselõi tájékoztatót és nyomtatványokat. A 
kitöltött vagyonnyilatkozatokat az SZMSZ értelmében az ÜOKB tagjai veszik majd át januárban. A 
nyomtatványokat e-mailben is továbbította a képviselõknek, ezeket tehát elektronikusan is kitölthetik, a 
Hivatalban kinyomtathatják és amennyiben szükségét érzik, az átadás elõtt lemásolhatják.
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Megköszönte a Képviselõ-testület éves munkáját, az üléseken való magas részvételi arányt, valamint a 
képviselõk többségének a munkához való konstruktív hozzáállását. Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánt a képviselõknek, a Hivatal dolgozóinak és a teremben jelenlévõknek. Bezárta az ülést 
2048-kor.                  
 
 

K.m.f.
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ


