
Ikt. szám: 01-328-17/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2008. szeptember 29. napján 830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének halasztott rendes nyílt ülésén    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Kimmelné 
Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin, Paul László 855-tõl, Pándi Gábor, Preszl Gábor 844-tõl, dr. 
Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József alpolgármester, Szöllõsi János,
 
Távollétét jelezte: Kõrösy János, Zám Zoltán,
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Molnár Sándor, Müller János, Sax László NNÖ elnöke,
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Hegyes Józsefné, igazgatási osztályvezetõ, Váradi Zoltánné 
mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási 
osztályvezetõ, Ludvig Károlyné, pilisvörösvári lakos, Mester Ákos a K & T Kft. képviselõje, dr. Guth 
Zoltán a Friedrich Schiller Gimnázium igazgatója, Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket a Képviselõ-testület 
halasztott rendes ülésén. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. Tájékoztatta a 
jelenlévõket, hogy a halasztott rendes ülésre megküldött meghívó ugyanazon napirendi pontokat tartalmazza, 
mint az elmaradt 2008. szeptember 25-i ülésre kiküldött meghívó. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 
Pilisvörösvár köztemetõben urnatartó (kolumbárium) építése c. napirendet (Et.: 208/2008.). Korábban a 
Képviselõ-testület ezt az elõterjesztést levette napirendjérõl, azóta elkészült az újabb módosítás. Javasolta, 
hogy a 4. és 5. napirendi pont közé vegyék fel az elõterjesztést.
Javasolta a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását, így 1. napirendként kérte tárgyalni a meghívó 
szerinti 2. napirendi pontban lévõ 193/2008. sz. elõterjesztést. Folytatásként zárt ülés keretében tárgyalnák 
meg az 1. (Et.: 197/2008.) és a 27 (179/2008.) napirendi pontokat.
Jelezte a jelenlévõknek, hogy az eredetileg 4. napirendi pontban megjelölt témában kiosztásra került a 
Gimnázium igazgatójának, dr. Guth Zoltánnak összefoglalása, valamint dr. Ferencz Dórának, az 
Önkormányzat ügyvédjének jogi állásfoglalása.
Egyéb kiosztós anyagokra hívta fel a képviselõk figyelmét, mint pl. egy jobb minõségben elkészített 
térképmásolat (Et.: 183/2008.), a 17. napirendi ponthoz érkezett a Szakorvosi Rendelõintézet vezetõjének 
válaszlevele, a 190/2008. sz. elõterjesztéshez módosított elõterjesztés készült, mely új határozati javaslatot 
tartalmaz 190-2/2008 számon. Egyben tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a díszpolgári, valamint emlékérem 
adományozására további ajánlások érkeztek.
Szavazásra tette fel az új napirend felvételét, illetve a napirendi pontok módosított sorrendjének elfogadását.  
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirend felvételét, illetve a napirendi pontok sorrendjének módosítását a jelenlévõ 
képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                             Elõadó:
 

1.)      A szennyvíztelep és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítésére 
és a szennyvízhálózat rekonstrukciójára vonatkozó 
pályázat benyújtása (Et.: 193/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

 



Zárt
ülés

A 2887, 2888 és 2889 hrsz-ú ingatlanok közterület-
használati díjának törlésére vonatkozó határozat elleni 
fellebbezés elbírálása (Et.: 197/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

Zárt
ülés

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvár-ért 
emlékérem adományozása (Et.: 179/2008.)
 

Gromon István
polgármester

2.)      Támogatás biztosítása a Friedrich Schiller Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, Pilisvörösvár részére a 
régi épületrész ablakainak cseréjéhez (Et.: 192/2008.)
 

Gromon István
polgármester

3.)      A Friedrich Schiller Gimnázium tartozása a jelzálogjog 
törlése érdekében az Önkormányzat által visszafizetett 
szakképzési pályázati támogatás megtérítésével 
kapcsolatban (Et.: 203/2008.)
 

Gromon István
polgármester

4.)      Pilisvörösvár köztemetõben urnatartó (kolumbárium) 
építése (Et.: 208/2008.)
 

Gromon István
polgármester

5.)      A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Szabadság Úti Tagóvodájában nyugdíjba 
vonuló óvónõ státuszának további biztosításáról (Et.: 
178/2008.)
 

Gromon István
polgármester

6.)      Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz (Et.: 
177/2008.)
 

Gromon István
polgármester

7.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyása (Et.: 201/2008.)
 

Gromon István
polgármester

8.)      A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, 
Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonuló Városi 
Könyvtár vezetõje státuszának további biztosításáról (Et.: 
182/2008.)
 

Gromon István
polgármester

9.)      Pilisvörösvár Fõ utcán a Szabadság utcai 
keresztezõdésben jelzõlámpás csomópont kialakítása (Et.: 
184/2008.)
 

Gromon István
polgármester

10.)
           
 

Viadom ZRt. által készített utak javítása (Et.: 185/2008.)
 
 

Szakszon József
alpolgármester

11.)
           
 

A Mozi köz és a Rákóczi utcai járda felújítása 
aszfaltburkolattal (Et.: 194/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

12.)
           
 

459/15 hrsz-ú ingatlan egy résznek értékesítése (Et.: 
196/2008.)
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

Pénzeszközátadás a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
felújítási munkáira (Et.: 202/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester



14.)
           
 

Pilisvörösvár, Kálvária utca vasúti hidat követõ 
szakaszának útépítése (Et.: 195/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

15.)
           
 

A Pilisvörösvár 7045/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonása (Et.: 183/2008.)
 

Szakszon József
alpolgármester

16.)
           
 

Étkezési utalványok közbeszerzésének eredménye, 
nyertes kihirdetése (Et.: 191/2008.)
 

Gromon István
polgármester

17.)
           
 

Egyszeri teljesítményvolumen átadásának jóváhagyása 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szakorvosi 
Rendelõintézete részérõl a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei részére (Et.: 199/2008., 199-
2/2008.)         
 

Gromon István
polgármester

18.)
           
 

A Napos Oldal Szociális Központ teljes körû 
akadálymentesítésének közbeszerzési eredményhirdetése 
(Et.: 190/2008., 190-2/2008.)
 

Gromon István
polgármester

19.)
           
 

Markó Karolina vételi ajánlata (Et.: 187/2008.)
 
 

Szakszon József
alpolgármester

20.)
           
 

Értékesítendõ lakások újrapályáztatása (Et.: 200/2008.)
 
 

Szakszon József
alpolgármester

21.)
           
 

A Folyamatba Épített, Elõzetes és Utólagos Vezetõi 
Ellenõrzési (FEUVE) szabályzat módosítása (Et.: 
204/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

22.)
           
 

Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, 
Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás jövõje (Et.: 206/2008.)
 

Gromon István
polgármester

23.)
           
 

A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás 
megállapításával, illetve azok jelölésérõl szóló 8/2003. 
(VI. 1.) rendelet módosításáról (Et.: 207/2008.
 

Gromon István
polgármester

24.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 180/2008.)
 
 

Gromon István
polgármester

25.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 205/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

26.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

 
 
 
 

1. napirendi pont
A szennyvíztelep és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítésére és a szennyvízhálózat rekonstrukciójára 

vonatkozó pályázat benyújtása (Et.: 193/2008.)



  
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a képviselõket, hogy 
a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Az ülésen jelen van Mester Ákos a K & T Kft. képviselõje. Kérdése, hogy kívánja-e kiegészíteni a pályázati 
anyagot?
 
Mester Ákos válaszában elmondta, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
Preszl Gábor megérkezett 8 44

 
A Képviselõ-testület létszáma 11 fõre módosult.
 
No: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 154/2008. (IX. 29.) Kt. sz. 
határozata a szennyvíztelep és a szennyvízcsatorna-hálózat bõvítésére, valamint a 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásáról

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a KEOP 1.2.0 pályázaton részt 
vesz, és a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítésére, valamint a szennyvízcsatorna-
hálózat rekonstrukciójára vonatkozóan az I. fordulóra a pályázatot az elõterjesztésnek és a képviselõknek 
megküldött szakmai anyagnak megfelelõen benyújtja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat aláírja, és 
a pályázatot benyújtsa.
 
A Képviselõ-testület az I. fordulóban szükséges önrészt, tehát az elõkészítés nettó 66.920.000 forint 
összegéhez szükséges 15 %-ot, azaz 10.038.000 forintot fejlesztési célhitel igénybevételével biztosítja.

 

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, és zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 
Paul László megérkezett 8 55

 
A Képviselõ-testület létszáma 12 fõre módosult.
 
 

2. napirendi pont



Támogatás biztosítása a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Pilisvörösvár 
részére a régi épületrész ablakainak cseréjéhez (Et.: 192/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, 
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 159/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Pilisvörösvár részére a régi épületrész 
ablakainak cseréjéhez szükséges támogatás biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, Pilisvörösvár részére a fenntartó Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 2008. szeptember 17-én kelt kérelmének megfelelõen az intézmény régi épületrésze 
ablakainak cseréjét támogatja.
A Képviselõ-testület a beruházás lebonyolításához 3.000.000 forint támogatást biztosít, fejlesztési célú 
pénzeszközátadással. Az átadott összegrõl a Megállapodásban rögzítettek szerint a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Pilisvörösvár Város Önkormányzata felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.
 
A Képviselõ-testület a támogatást a következõ feltételekkel adja meg:
 

-         A nyílászárók cseréje során a homlokzat jellege nem változtatható meg.
-         Az ablaktokozat osztása nem változtatható, annak színe meg kell, hogy egyezzen az új 

épületszárny barna színezetû nyílászáróival.
-         Az átalakítás teljes értéke térítésmentesen a fenntartói jog visszaadása esetén Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata, mint tulajdonos tulajdonába kerül.
-         Az átalakítás költségeinek megtérítését a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatától nem kérheti, az átalakítás miatt semmilyen pénzügyi 
követeléssel nem élhet, sem most, sem a jövõben, sem perben, sem peren kívül.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozatnak megfelelõ tartalmú megállapodás 
aláírására.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a beruházás lebonyolítását ellenõrizze, a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elõ, s azt jóváhagyás céljából terjessze a Képviselõ-testület elé.
Fedezet forrása a 49/2008. (III. 13.) Kt. sz. határozatban foglalt „szennyvíztelep bõvítéséhez 
ingatlanvásárlási forrás” átcsoportosítása.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

3. napirendi pont
A Friedrich Schiller Gimnázium tartozása a jelzálogjog törlése érdekében az Önkormányzat által 

visszafizetett szakképzési pályázati támogatás megtérítésével kapcsolatban (Et.: 203/2008.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Az elõterjesztést tárgyalta az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, mely tárgyalások során levették napirendjükrõl az elõterjesztést. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Elmondta, hogy 2003. évben a korábbi Képviselõ-
testület által hozott határozat értelmében vissza kellett fizetni a Képviselõ-testület engedélye nélkül 
bejegyzett jelzálogtörlés miatti összeget a Magyar Államkincstár részére. A visszafizetés összegérõl a 
Képviselõ-testület határozattal döntött, egyben megjelölte a visszafizetés forrását, mely a Gimnázium 
költségvetésébõl történt volna. A határozat a mai napig nem teljesülhetett. Ugyanakkor 2004. július 1-jétõl a 
Gimnázium fenntartója a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Gimnázium hátraléka a mai napig 
göngyölõdik, mely mindaddig leírásra nem kerülhet, míg ez ügyben jogerõs döntés nem születik.  
 
dr. Guth Zoltán igazgató: Köszöntette a Képviselõ-testület tagjait, illetve az ülésen résztvevõket. 
Elsõdlegesen köszönetet mondott az elmúlt két évben történt, a Gimnázium színháztermével, illetve a 
Zeneiskola koncerttermével kapcsolatos konfliktushelyzet rendezéséért, továbbá a parkolók építése terén 
nyújtott, valamint a jelenlegi 3 millió forintos támogatásért. Az elõterjesztés anyagához kiosztásra került egy 
2004. januárjában írt levele, mely az akkori állapotot tükrözte. Elmondta, hogy a pályázat hordozott magával 
kockázatokat, de végeredményben sikeres volt. Egy 35 millió forintos beruházásról van szó. Jelenleg az 
iskolába 600 fõ jár. Elmondta, hogy véleménye szerint az Országos Német Önkormányzat beperelésének 
semmilyen jogalapja nincs. Az akkori Önkormányzat per és tehermentesen adta át az intézményt. Egy iskola 
életképessége, hosszú vagy középtávú mûködése nem egy 11 millió forintos vitán múlik. Kérte az 
Önkormányzat együttmûködését, valamint segítségét, hogy egy kéttannyelvû általános iskolát is létre 
tudjanak hozni. A döntéshozatalnál kérte ezek figyelembevételét. 
 
Gromon István polgármester: A 11,5 millió forint kintlévõség létrejöttében a Hivatal is és véleménye 
szerint, az intézmény is hibás. Ezzel szemben az intézmény a Hivatalt teszi felelõssé. Ugyanakkor egy 
esetleges pernek a kimenetele alapvetõen kétséges. További kérdést vet fel, hogy az iskolába a Német 
Önkormányzat mekkora összeget fektetett bele, hogy a jövõben mennyiben fogja támogatni, illetve a 
Hivatalnak milyen támogatást kellene biztosítania. A szempontokat megfontolva egy megnyugtató 
döntéshez véleménye szerint szükséges, hogy a jogi álláspont további tisztázása után a napirendi pontot 
újratárgyalják. 
 
Szakszon József alpolgármester: A fenntartóváltás következtében az Országos Német Önkormányzat erre 
az iskolára a magasabb normatívát tudja igénybevenni. Így magasabb állami támogatásban részesül az 
intézmény.
 
dr. Guth Zoltán igazgató: Megjegyezni kívánta, hogy az utóbbi idõben 46 millió forintos fejlesztés történt 
az intézményben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a következõ napirendnél esetlegesen megszavazott 3 
millió forint összeggel az iskola 40 éves ablakait cserélteti ki az Önkormányzattal közösen. A szerzõdés 
ugyanakkor tartalmazza azt a kitételt, hogy amennyiben az iskola más fenntartása alá kerül, a pénzt a Német 
Önkormányzat nem követeli vissza. Az egész elektromos rendszer kicserélésével szintén az Önkormányzat 
tulajdona gyarapodott. A kollégiumra is felújításként fordítottak 20 millió forintot, a tantermek felszereléseit 
kicserélték, mely 14 millió forintot tett ki. Így az ország egyik legjobban felszerelt iskolája lett a Gimnázium.
 
Szakszon József alpolgármester: Javasolta, hogy a Képviselõ-testület vegye le napirendjérõl ezt a témát. 
Természetesen ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy az elhangzott információk alapján nem kíván pert indítani 
az Önkormányzat. Esetleg további szakértõk bevonása után felmerülhet olyan tény, mely további döntést 
igényel, akkor ismételten a Képviselõ-testület megvitatja a témát.
 
Gromon István polgármester: Javaslattétele az ügy napirendrõl történõ levételére azt a célt szolgálta, hogy 
megtalálják a szakmai-jogi megoldást a problémára. Az ügy bonyolultsága miatt több idõt vesz igénybe az, 
hogy egy átgondolt és jól megfogalmazott, jogilag és szakmailag helyes határozati javaslat kerüljön 
megfogalmazásra. 



 
Pándi Gábor: A napirendi pont újratárgyalásának nem látja értelmét, tekintettel arra, hogy jogászok 
vizsgálták az ügyet mindkét részrõl több esetben. Véleménye szerint új fejlemények az ügyben nem lesznek, 
illetve meglátása szerint a Képviselõ-testület tagjai pert nem akarnak indítani az intézmény ellen. Javasolta a 
döntéshozatalt.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy a képviselõk szándékát látva, amely nem az elõterjesztés 
jelenlegi változatának megfelelõ, amennyiben a Képviselõ-testület úgy dönt, hogy elengedi a szóban forgó 
tartozást,  úgy fontosnak tartja ezen döntést ügyvéddel, illetve könyvvizsgálóval szakmailag 
megindokoltatni, majd egy  képviselõ-testületi határozatba belefoglalni. Mindennek azért látja szükségét, 
hogy döntését meg tudja védeni a Hivatal az Állami Számvevõszék vagy egyéb más vizsgálatok során. Az 
így elkészített határozati javaslat az októberi rendes ülésen kerülhetne napirendre.  
 
Falics Jánosné: A 2004. június 17-én megtartott képviselõ-testületi ülésen tárgyalták a Gimnázium 
támogatását. Ismertette Grószné Krupp Erzsébet volt polgármester asszony nyilatkozatát, mely szerint a 
11.300 e forint, amit a pályázatból vissza lehet hozni, az egy nyereséget jelent majd az Önkormányzatnak a 
jövõben. A 2003. évi határozatot a Képviselõ-testületnek vissza kell vonnia, amely azt tartalmazza, hogy a 
szakképzési alapból legyen a pályázat kiegyenlítve. Amennyiben az összeget nem tudják visszaszerezni, 
akkor az Önkormányzatnál jelentkezik a hiány. Erre lehet hivatkozni.  
 
Szakszon József alpolgármester: A Gimnázium mögött az Önkormányzat állt, mint fenntartó, mikor az 
eset történt, tehát az Országos Német Önkormányzatnak ehhez nincsen semmi köze. 
 
dr. Szakmár Mária Magdolna: Véleménye szerint az Önkormányzat nem tehet mást, minthogy elengedi a 
11 millió forint tartozást. Tekintettel arra, hogy beperelve a jelenlegi fenntartót - aki ebben teljesen vétlen - 
kilátásba helyezheti, hogy az visszaadja fenntartásra a Gimnáziumot az Önkormányzatának. Ezen érveket a 
tartozás elengedése mellett egy elég nyomós indoknak tartja.  
 
Bruckner Katalin: Emlékezete szerint a Hivatal nagy erõfeszítést tett annak érdekében, hogy a jelzálogot 
töröljék. Elfogadhatónak tartja, hogy ezen összeget töröljék, de kizárólag valamilyen kompromisszumos 
megoldás alapján. 
 
Szakszon József alpolgármester: Bruckner Katalinhoz intézte kérdését, miszerint hol van a 11 millió 
forint. Véleménye szerint az államkasszában van, tehát az Országos Német Önkormányzatnak nincs köze az 
ügyhöz. Ha a Gimnáziumtól az Önkormányzat ezt a pénzt beszedi, nincs elõrelépés, mivel saját költségvetési 
szerve. 
 
Szakszon József alpolgármester: Visszavonta a határozati javaslatát. 
 
Pándi Gábor: A Képviselõ-testület a következõ rendes ülésre tegyen határozati javaslatot a tartozás 
elengedésére a megfelelõ jogi indoklás mellett. Ezzel visszavonta a döntéshozatalra való javaslatát. 
 
Szakszon József alpolgármester az ülésrõl ideiglenesen távozott hivatalos ügyben 955 órakor.
 
A Képviselõ-testület létszáma 11 fõre módosult. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ha jónak tartják, a jövõ hónapban a Képviselõ-testület újratárgyalhatja a 
Gimnáziummal kapcsolatos témát. 
 
dr. Kutas Gyula: Nem értett egyet Pándi Gáborral, teljes mértékben Jegyzõ Asszony javaslatát támogatja.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy vegyék le napirendrõl az elõterjesztést, és a következõ rendes ülésen 
ismételten tárgyalják meg az ügyet. 



 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztést, mint elõterjesztõ levette napirendrõl.

 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár köztemetõben urnatartó (kolumbárium) építése

(Et.: 208/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Önkormányzat a kolumbárium megépítésére két körben több vállalkozótól kért be ajánlatot. A hiányzó 
kolumbárium megépítése a lehetõ legrövidebb idõn belül szükséges a temetõ üzemeltetéséhez, az urnás 
temetések iránti igények megnövekedése miatt. A Képviselõ-testületnek döntenie kell, hogy az 
urnaoszlopokat a legolcsóbb, de a Képviselõ-testület által egyszer már elutasított ajánlattevõvel építteti meg, 
vagy az árban második, ugyanakkor esztétikailag és minõségben kedvezõbb ajánlatot adó Varázskõ Kft-vel. 
 
Bruckner Katalin: Elmondta, hogy a Varázskõ Kft. nyertes pályázóként való megszavaztatása esetén 
nemmel kell hogy szavazzon, mivel Molnár Sándor képviselõnek érdeke fûzõdik a cég ügyeihez, bár nem 
tagja a gazdasági társaságnak. 
 
Gromon István polgármester: Egyetértett Bruckner Katalin véleményével, ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben a legjobb megoldásnak tartva támogatja a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 160/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári köztemetõben urnatartó (kolumbárium) megépítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a megnövekedett igények miatt 
a köztemetõben, a ravatalozó mögött további 2 darab, egyenként 30-30 db urnafülkét tartalmazó 
urnaoszlopot (kolumbáriumot) építtet.
A Képviselõ-testület a jelenlegi oszlopokkal azonos méretû, megjelenésû és mûszaki tartalmú oszlopokat a 
beérkezett ajánlatok közül az összességében legkedvezõbb ajánlatot adó pályázóval, a Varázskõ Kft-vel 
építteti meg.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval az árajánlata alapján, a fentiek 
szerint a vállalkozási szerzõdést bruttó 659.280 forintra megkösse.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az üggyel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok 
aláírására.
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez szükséges fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 12. sz. melléklet, 
VII. fõcím, 18. alcím, köztemetõ fenntartási feladatokra elkülönített összeg átcsoportosításából 
rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.
 
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.
 
 

5. napirendi pont
A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szabadság Úti Tagóvodájában nyugdíjba 

vonuló óvónõ státuszának további biztosításáról



(Et.: 178/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, 
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 161/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szabadság utcai Tagóvodájában nyugdíjba 
vonuló óvónõ státuszának további biztosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német 
Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Szabadság utcai Tagóvodájában nyugdíjba vonuló óvónõ státuszát 
továbbra is biztosítja, mivel feladatcsökkenés az intézményben nincsen.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
6. napirendi pont

Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz (Et.: 177/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a képviselõket, hogy 
a pályázat során mind az „A” típusú pályázatot (a jelenlegi felsõoktatási hallgatók számára), mind pedig a 
„B” típusú pályázatot (a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára) ki kell írni. Amennyiben az 
„A” típusú pályázat kimeríti az ösztöndíj teljes összegét, természetesen a másik fajta pályázatot már nem 
kell és nem is tudják kiosztani. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási 
Kulturális és Sportbizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
csatlakozási nyilatkozatot aláírja. A Képviselõ-testület elfogadja az ösztöndíjrendszerben való részvétel 
feltételrendszerét.
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletének megfelelõen kiírja a pályázatot 
a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók („B” típusú pályázat) számára.
A Képviselõ-testület az ösztöndíj összegét 2009. évben 500.000 forint összeghatárig biztosítja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelettervezetet a fentiek alapján terjessze a 
Képviselõ-testület elé jóváhagyás céljából.
 



Fedezet forrása a 2009. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2008. szeptember 30.                                              Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának 

jóváhagyása (Et.: 201/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 163/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának 
jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet 
módosított Szervezeti és mûködési szabályzatát, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-
ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a Szervezeti és mûködési szabályzat módosítását 
kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonuló Városi Könyvtár vezetõje státuszának további 
biztosításáról (Et.: 182/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  
 
No: 8



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 164/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonuló könyvtárvezetõje státuszának további biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános 
Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nyugdíjba 
vonuló könyvtárvezetõjének státuszát továbbra is biztosítja, mivel feladatcsökkenés az intézményben 
nincsen.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal                                                                                             Felelõs: Jegyzõ
 
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
Pilisvörösvár Fõ utcán a Szabadság utcai keresztezõdésben jelzõlámpás csomópont kialakítása (Et.: 

184/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 165/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a Fõ 
utcán a Szabadság utca, Iskola utcai keresztezõdésben jelzõlámpás csomópont kialakításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a 10. sz. fõúton a Szabadság 
utca - Iskola utca keresztezõdésében jelzõlámpás csomópontot terveztet, a Magyar Közút Kht. Pest Megyei 
Területi Igazgatósága közútkezelõi igényeinek figyelembevételével az alábbiak szerint:

-         A 10. számú fõúton balra kanyarodó sáv építésével kerüljön megtervezésre a csomópont.
-         A buszmegálló-helyeket a jelzõlámpás csomópont hatásterületérõl át kell helyezni.
-         A 10. számú fõúton a közútkezelõ elõírásainak megfelelõ sávszélességeket kell tervezni.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezõvel a fentiek szerint a bekért árajánlatok 
alapján a szerzõdést megkösse.
A Képviselõ-testület a tervezéshez szükséges 2.340.000 forint+ÁFA fedezetet a 2008. évi költségvetési 
rendeletben tervek készítésére még meglévõ 1.200.000 forint felhasználásával, valamint további 1.140.000 
forintot a 2008. évi költségvetési rendelet 12. sz. melléklet VII. fõcím, 17. alcím, városüzemeltetési 
szolgáltatás címen rendelkezésre álló 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.
 
 



10. napirendi pont
Viadom ZRt. által készített utak javítása (Et.: 185/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
 
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 166/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Viadom ZRt. által épített utcák javításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti 
útjavítási munkákat elvégezteti, és felkéri a Jegyzõt az árajánlatok bekérésére. A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezõbb ajánlatot adó kivitelezõvel a vállalkozási szerzõdést 
megkösse.
 
A Képviselõ-testület az utak javításához szükséges fedezetet a bankgarancia pénzbeni megváltásából befolyt 
5.500.000 forint keretösszegig biztosítja.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                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.
 
 

11. napirendi pont
A Mozi köz és a Rákóczi utcai járda felújítása aszfaltburkolattal

(Et.: 194/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal nem hozott határozatot, mivel az 
igen szavazatok száma nem érte el a minõsített többséget. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a Rákóczi utcai 
járda a Semmelweis közig meghosszabbítva kerüljön felújításra. A Mûszaki osztály dolgozói az általuk 
végzett felmérés után megállapították, hogy ez így egy 586.600 forintos költségnövekedést jelent. Erre a 
fedezet egy korábbi Képviselõ-testületi határozatban van biztosítva több egyéb járdával együtt. Véleménye 
szerint a keretösszeget változatlanul hagyva, közbeszereztetési eljárással lehet a fentiek szerint a járdát 
felújítani.
A Mozi közzel kapcsolatban megállapították, hogy a vízelvezetés többnyire nem a közben okoz  problémát. 
A Szent István utcába lejtéssel kihozható a vízelvezés, de ugyanakkor az utcának ott van egy mélypontja, 
tehát a vízelvezetés onnan már nincs megoldva. Véleménye szerint valamilyen szikkasztót kellene 
kialakítani, mely körülbelül 500.000 forint+Áfa költségnövekedést jelentene. A Képviselõ-testület 
határozatában azonban az elõzetesen becsült költség 3 millió forintra lett felkerekítve. Közbeszereztetési 
eljárás keretében, a teljes pályázat alapján kell majd a fedezetet biztosítani. A határozatot ennek alapján 
megváltoztatni nem kell.  
 



Gromon István polgármester: Javasolta a „Rákóczi utca 1-7. szám között” meghatározást módosítani, 
illetve pontosítani az elõterjesztés címében, valamint a határozatban oly módon, hogy a „Rákóczi utca 1-tõl a 
Semmelweis utca sarokig” jelölje a felújítandó járdaszakasz területét. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ:  Kérte a házszámozásra tekintettel ezt oly formában kijavítani, miszerint az 
elõterjesztés címe, valamint a határozati javaslat „a Mozi köz és a Rákóczi utcának a Dózsa Gy. utcai 
sarkától a Semmelweis közig” történõ felújításáról és erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóljon.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a fenti módosítással a határozati javaslat elfogadását. (
a Mozi köz és a Rákóczi utcának a Dózsa Gy. utcai sarkától a Semmelweis közig)  
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 167/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Városában a Mozi köz és a Rákóczi utcának a Dózsa Gy. utcai sarkától a Semmelweis 
közig történõ felújításáról és erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Mozi köz és a 
Rákóczi utcának a Dózsa Gy. utcai sarkától és a Semmelweis közig tartó szakaszon a gyalogos közlekedés 
biztonsága érdekében a meglévõ járdát felújítja.
 
A Képviselõ-testület a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek megfelelõen és Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának ((27/2006. (II.21.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 7. § 
(1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli egyszerû közbeszerzési eljárást indít.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Közbeszerzési Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy jelen határozat 
értelmében elfogadja a közbeszerzési ajánlati felhívást és a dokumentációt.
 
A Képviselõ-testület a Mozi köz felújításhoz a megközelítõleg 3.000.000 forint fejlesztési célhitel 
igénybevételével finanszírozza, melynek 10 %-os önrészét a hiteltörlesztés miatt megmaradt kamatösszeg 
átcsoportosítással biztosítja. A Képviselõ-testület a Rákóczi utcai járda felújítására a fedezetet a 79/2008. 
(IV. 22.) Kt. sz. határozatában biztosította.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
459/15 hrsz-ú ingatlan egy résznek értékesítése (Et.: 196/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Ismertette az elõterjesztés 
tartalmát, mely szerint Gechter János vételi ajánlatot tett a 459/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
megvásárlására. A körülbelül 7 évvel ezelõtt felkínált ingatlant akkor nem állt módjában megvásárolni, 
jelenleg azonban jelezte erre irányuló szándékát. 
Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 94/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozatában egyhangúlag 
döntött a terület értékesítésérõl 4.800 Ft/m2 áron, mely határozatról Gechter Jánost tájékoztatták. 
A vevõ jelezte levelében, hogy ezen a szerinte irreális áron a területet nem kívánja megvenni.



Az elõterjesztéshez mellékelt levél alapján, valamint a helyszínt megtekintve új határozati javaslatot tett, 
figyelembevéve azt a körülményt is, hogy ez a terület más számára nem értékesíthetõ, elõnyös lenne az 
Önkormányzat számára, ha valaki gondozná, így 50 %-kal csökkentette javaslatában a korábban 
meghatározott eladási árat. 
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.  
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 168/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 459/15 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 459/15 hrsz-ú, 37 m² területû 
ingatlant Gechter János részére eladja 2.400 forint/m2 áron, összesen 88.000 forintért azzal, hogy a 
telekkimérés, telekalakítás és az adásvételi szerzõdés megkötésével kapcsolatos költségeket a vevõ viseli. 
Pályázati eljárás lebonyolítására arra való tekintettel nem került sor, hogy a telek nem önálló építési telek. 
Jelen határozatával a Képviselõ-testület módosítja a 94/2008. (V. 29.) Kt. sz. határozatát.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti adásvételi szerzõdést megkösse.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Pénzeszközátadás a Német Nemzetiségi Általános Iskola felújítási munkáira 

(Et.: 202/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Elmondta, hogy a 2008. év elején 
a költségvetés elfogadásakor az intézmények felújítására elkülönített keretösszeg áll rendelkezésre, melybõl 
finanszírozhatja az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Általános Iskola elõterjesztés szerinti felújítását. 
Jelezte, hogy a többi intézménnyel kapcsolatban is hasonló felújításra készülnek ebben az évben, mely 
megközelítõleg 1.000.000 forint körüli összeget jelent intézményenként. Ezek nagy részét meg tudja tenni 
saját hatáskörében, mivel a Képviselõ-testület a költségvetésben ezt megszavazta. Amennyiben ez a 
felújítási keret kimerülne, úgy a Képviselõ-testület elé terjeszti az adott ügyet. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 169/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola felújítási munkáira vonatkozó pénzeszköz-átadásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola lépcsõfelújításához, valamint az épület lábazatának javításához, és az iskola kerítésének javításához 
szükséges 825.000 forint anyagi fedezetet pénzeszköz-átadással biztosítja az intézmény részére, a 2008. évi 
költségvetési rendelet 17. sz. melléklet 6. sorszám, intézményi felújítások címen rendelkezésre álló keret 
terhére.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                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
Pilisvörösvár, Kálvária utca vasúti hidat követõ szakaszának útépítése

(Et.: 195/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 170/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Kálvária utca felsõ szakaszának szilárd burkolattal való ellátásához szükséges engedélyeztetésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Kálvária utca felsõ 
szakaszának szilárd burkolattal való ellátásához szükséges engedélyezési terveket elkészítteti. A Képviselõ-
testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervekre vonatkozóan kérjen árajánlatokat, és a legkedvezõbb 
árajánlatot adó tervezõvel a tervezésre vonatkozó szerzõdést kösse meg. A Képviselõ-testület felkéri a 
Jegyzõt, hogy az útépítés megkezdéséhez szükséges jogi kérdéseket tisztázza és tegyen javaslatot a 
Képviselõ-testületnek a vitatott jogi kérdések rendezésére.
 
A Képviselõ-testület a jogi rendezéshez és a tervezéshez szükséges fedezetet 2.000.000 forintos 
keretösszegig a fejlesztési célhitel útépítési maradványa terhére biztosítja.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                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.
 
 

15. napirendi pont
A Pilisvörösvár 7045/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása (Et.: 183/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 171/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 7045/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 7045/9 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában – a 15/2004. (XII. 17.) Kt. sz. rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében – a 
belterületbe vonási engedély iránti kérelmet 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. 14.) számú 



rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint ÜH-1 övezeti elõírásoknak megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költség (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                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
Étkezési utalványok közbeszerzésének eredménye, nyertes kihirdetése

(Et.: 191/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 172/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata az 
étkezési utalványok közbeszerzésének eredményérõl és nyertesének kihirdetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az étkezési utalványok 
beszerzésére kiírt nyílt, nemzeti eljárási rendben közzétett KÉ-9861/2008 ajánlati felhívással indított 
közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek tekinti, az ajánlattevõk - Accor Services 
Magyarország Kft; Sodexho Pass Hungária Kft.; Le Chéque Déjeuner Kft.- ajánlatait érvényesnek minõsíti, 
és mivel a legkedvezõbb ajánlatot az Accor Services Magyarország Kft. adta, ezért ajánlatát nyertesnek 
hirdeti ki. Ajánlattevõ mind pénzügyi-gazdasági, mind pedig mûszaki-szakmai szempontból alkalmas a 
szerzõdés teljesítésére.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval, az Accor Services Magyarország 
Kft-vel (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) a szerzõdést kösse meg 0,7% (+20% ÁFA), azaz bruttó 0,84 % 
szolgáltatási díjjal 43.000.000 forintos keretösszegig étkezési és 6.000.000 forintos keretösszegig 
ajándékutalványok beszerzésére a 2009. január 1-tõl 2012. december 31-ig szóló idõszakra.
Az ajánlatok bírálati szempontja szerint a második legkedvezõbb ajánlatot a Sodexho Pass Hungária Kft. 
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) tette.
 
A Képviselõ-testület a fedezet forrását Pilisvörösvár Város Önkormányzata adott évi költségvetési 
rendeleteinek 11. melléklet, személyi kiadások címe alatt biztosítja.
 
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.      
 
 

17. napirendi pont
Egyszeri teljesítményvolumen átadásának jóváhagyása Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Szakorvosi Rendelõintézete részérõl a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére (Et.: 
199/2008., Et.: 199-2/2008.)  

 



 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a képviselõket, hogy 
az intézmény igazgatója megküldte rövid szakmai véleményét, melyben reagált az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság ülése után elhangzott egyik külsõs tag véleménye, melyben megkérdõjelezte a fel nem használt 
3.000.000 teljesítménypont Önkormányzat által történõ átadását. Megjegyezte, hogy a Bizottság ezen külsõs 
tagja a szakmai véleményt már ismeri, és azt el is fogadta. A Szociális és Egészségügyi Bizottság és az 
Ügyrendi és Jogi Bizottsága tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 173/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézet által egyszeri teljesítményvolumen 
átadásának jóváhagyásáról a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei részére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézet által egyszeri teljesítményvolumen átadását a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei részére jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. napirendi pont
A Napos Oldal Szociális Központ teljes körû akadálymentesítésének közbeszerzési eredményhirdetése 

(Et.: 190/2008., Et.: 190-2/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a képviselõket, hogy 
a napirendi ponthoz a 190-2/2008. számú módosított elõterjesztés készült.  
 
Szakszon József alpolgármester visszaérkezett 1018 órakor.
 
A Képviselõ-testület létszáma 13 fõre módosult.
 
Az eredeti elõterjesztés szerint a hirdetmény nélküli egyszerû eljárás keretében az ajánlattételi felhívást 7 
vállalkozónak küldték meg, akik már rendelkeztek akadálymentesítési referenciával. Határidõre 1 ajánlat 
érkezett, így valódi versenyrõl nem lehetett sajnálatos módon beszélni, továbbá az ajánlati összeg jóval 
meghaladta a Képviselõ-testület által biztosított fedezetet. Szakszon József alpolgármester álláspontja egy új 
közbeszerzési eljárás kiírása volt. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a 190/2008. sz. eredeti határozati javaslat elfogadását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a 190-2/2008. sz. új, módosított határozati javaslatot. Szavazásra tette fel a 190-2/2008. 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 18



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 174/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Napos Oldal Szociális Központ teljes körû akadálymentesítésének újabb, hirdetményes egyszerû 
közbeszerzési eljárás megindításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Napos Oldal Szociális Központ 
komplex akadálymentesítésére indított közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. 
Törvény 92.§ c) pontja értelmében eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel az önkormányzati költségvetési 
fedezet hiányára (eredménytelen az eljárás, ha egyik ajánlattevõ sem vagy az összességében legelõnyösebb 
ajánlatot tevõ sem tett – az ajánlatkérõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelõ 
ajánlatot) és a közbeszerzési törvény IV. része alapján új, hirdetményes, egyszerû közbeszerzési eljárást indít 
meg.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a hirdetményes ajánlattételi 
felhívást fogadja el és a korábbi eljárásokban elfogadott ajánlattételi dokumentációval a közbeszerzési 
eljárást bonyolítsa le és a közbeszerzési eljárásban szükséges döntéseket hozza meg. Az eljárást lezáró 
döntést a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Határidõ: 2008. szeptember 30.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

 
19. napirendi pont

Markó Karolina vételi ajánlata (Et.: 187/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. 
Az elõterjesztés kapcsán megjegyezte, hogy a kialakult helyzetben a pályázattal történõ értékesítés nem 
lehetséges, mivel nem önálló építési telekrõl van szó. A telken egy építési engedély nélkül épített épület áll, 
amit az ajánlattevõ használ. Így azt csak az ajánlatot tevõ tudja megvásárolni. Mint egyedi esetet tekintve 
arra a megállapításra jutott, hogy összességében a legjobb megoldás az, ha eladják az ingatlanrészt. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 175/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6208 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6208 hrsz-ú 
ingatlanból – tekintettel arra, hogy ebben az esetben pályázattal történõ értékesítés nem lehetséges, mivel az 
ingatlanrész nem önálló építési telek, pályázat kiírására nem kerülhet sor - Markó Karolina résztulajdonos 
részére elad egy 257 m2 területet 4.200 Ft/m2 áron, (1.080.000 forint) azzal, hogy az adásvételi szerzõdés 
megkötésével kapcsolatos minden költséget a vevõ viseli.    
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti adásvételi szerzõdést megkösse 
és az épület fennmaradásához a hozzájárulást megadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Alpolgármester



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

20. napirendi pont
Értékesítendõ lakások újrapályáztatása (Et.: 200/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta 
és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 176/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata 
egyes üresen álló, tartósan önkormányzati tulajdonban maradó kategóriába sorolt önkormányzati 
lakások újbóli pályáztatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az alábbi, jelenleg üresen álló 
lakásokat nyilvános pályázat útján újból meghirdeti értékesítésre, a jelen határozat mellékletét képezõ 
hirdetményminta szerint, az alábbi ajánlati áron:
 

Arany J. u. 1/b. II/6.                                        12.060.000 forint
Bányató u. 4/a. I/3.                                         11.893.000 forint
Klapka u. 4/b. C ép. fszt. 1.                              7.186.000 forint
Ady E. u. 8. I/3.                                              11.558.000 forint

 
A hirdetményt 60 napra ki kell függeszteni, illetve megküldeni (amelynek kezdõnapja a Vörösvári Újságban 
való megjelenés napja):
 

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

Az Ady E. u. 8. I/3. szám alatti lakás társasházi alapító okiratában a tulajdonostársak javára elõvásárlási jog 
van biztosítva. Az erre a lakásra beérkezet pályázat nyertesének szerzõdésével kapcsolatosan a 
tulajdonostársaknak kell nyilatkozniuk az elõvásárlási joggal kapcsolatosan.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok nyerteseivel az adásvételi 
szerzõdéseket kösse 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 (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

21. napirendi pont
A Folyamatba Épített, Elõzetes és Utólagos Vezetõi Ellenõrzési (FEUVE) szabályzat módosítása (Et.: 

204/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 177/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi belsõ ellenõrzés rendszere c. szabályzatának 
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartás mûködési 
rendjérõl szóló 217/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. § (5) bekezdése alapján, a 138/2007. (VII. 19.) 
Kt. sz. határozattal elfogadott, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának folyamatba épített elõzetes és 
utólagos vezetõi belsõ ellenõrzési rendszerérõl szóló szabályzatának (FEUVE) módosítását elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás jövõje (Et.: 206/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 178/2008. (IX. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás jövõjével kapcsolatban
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva felkéri a Jegyzõt, hogy vizsgálja meg a Pilisvörösvár, 
Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
további mûködésének lehetõségét az Intézményfenntartó Társulás Jegyzõivel.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központot nem kívánja átadni a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulásnak. Amennyiben a 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszõlõs Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás a jelenlegi formájában nem mûködhet tovább, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
kezdeményezi azt, hogy 2008. december 31-tõl ismét külön megállapodások alapján lássák el Pilisszentiván 
Község Önkormányzatával, Pilisszántó Község Önkormányzatával, Nagykovácsi Nagyközség 



Önkormányzatával és Remeteszõlõs Önkormányzatával a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal 2008. 07. 29. napján B-93-15558-4/2008. számú hiánypótlása alapján.
Fedezet forrása a 2009. évi költségvetési rendeletek.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

23. napirendi pont
A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításával, illetve azok jelölésérõl 

szóló 8/2003. (VI. 1.) rendelet módosításáról (Et.: 207/2008.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A rendelet-módosítását az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolta.
Az elõterjesztéshez röviden elmondta, hogy jelen módosításnak az elõzménye, hogy a korábbi házszámozás 
során sok panasz merült fel, ezért az eljárást átmenetileg szüneteltették, a határozatokat visszavonták. A 
problémák kezelése, illetve a felesleges átszámozás elkerülése végett a Hivatal ismételten átvizsgálta azokat 
a szempontokat, melyek az állampolgárok számára legkedvezõbb feltételeket nyújtják. A rendelet-
módosításával a saroktelkeket nem kell mindkét közterület oldaláról elnevezni majd, mellyel sok problémát 
kiküszöböltek. A rendelet-módosításánál egyben átvezették a jogszabályváltozások következtében 
szükségessé vált változásokat is. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.
 
No: 23

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2008. (IX. 30.) sz. rendelete

a közterület-és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról,
illetve azok jelölésérõl szóló 8/2003. (IV. 1.) rendelet módosításáról

 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
                      

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

24. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 180/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az írásbeli beszámolóhoz 
elmondta, hogy 2008. szeptember 12–15. napja között Borszéken hivatalos látogatást tettek. Borszák 
polgármestere javaslatot tett arra, hogy a kapcsolatot hivatalos kapcsolattá nyilvánítsák. A javaslatot személy 
szerint támogatta, de az erre irányuló hivatalos kérést a jövõben fogja a Képviselõ-testület elé terjeszteni, 
akkor, ha Borszékrõl is megérkezik a megkeresés.  Érdekességképpen elmondta továbbá, hogy jelenleg 
Romániában nagymértékû állami támogatással az Önkormányzatok számára nagy lehetõség nyílt a 
települések fejlesztésére. A 3000 fõ lakosságú Borszéken most építenek 95 %-os állami támogatásból egy 
tornacsarnokot, melyhez külön iskolabuszt is kaptak. 



Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy Borszék önkormányzati delegációját a 2009. évi Vörösvári Napok 
alkalmával elõreláthatólag vendégül látják majd. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No: 24
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

25. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 205/2008.)

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

26. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Pándi Gábor: Egy Õrhegy utcai lakos jelezte neki, hogy amikor a murvázással kapcsolatos munkálatokat 
elkezdték volna a munkások, a helyszíni szemlét követõen távoztak a munkaterületrõl. Kérdése, hogy a 
munkálatokat mikor fogják befejezni?  
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tájékoztatásul elmondta, hogy a teherautó, amellyel a murvát 
szállították a helyszínre, a viadukt alatt nem fért át, a hídra nem tudott felmenni, ezért egy kisebb méretû 
jármûvel kell megoldani a szállítást. A murvázást ezen okok miatt, egy késõbbi idõpontra halasztották.   
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a képviselõket, hogy az elmúlt hónapok tapasztalata alapján a 
jelen ülésen, illetve a jövõben minden esetben jegyzõkönyvezésre kerül, hogy az interpellációra adott választ 
képviselõ elfogadja-e. Amennyiben igen, arról külön írásos válasz már nem készül.
 
Pándi Gábor: Az interpellációra adott választ elfogadta.
 
Falics Jánosné: Kérte a Görgey utca mindkét oldalának murvázását, mivel hatalmas gödröket mosott ki az 
esõ, ami balesetveszélyessé tette a közlekedést az autók számra.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint, Falics Jánosné hozzászólását képviselõi bejelentésnek 
kell tekinteni.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Bejelentés érkezett arról, hogy a Rendelõintézet mögötti parkolót nem 
murvázták le.



 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Elmondta, hogy a megrendelõben a szóban forgó terület szerepel. 
Utánanéz, ha még nem történt meg, akkor természetesen annak elvégzése még hátravan.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: A Fácán utca tekintetében volt még kérdés, hogy megtörtént-e a 
murvázás?
 
További kérdése, hogy kinek a feladata a Spar mellett lévõ, félig kidöntött villanyoszlop helyreállítása?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Válaszait írásban adja meg Képviselõ Asszony mindhárom 
kérdésére.   
 
Gromon István polgármester: Megállapította, hogy a képviselõknek további kérdésük, észrevételük a 
napirendi pont kapcsán nincsen. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta a nyílt ülést 1037 órakor.      
 
 
   
 
 

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


