
Ikt. szám: 302/25/2011.  
Jegyzõkönyv

 
Készült: 2011. november 24. 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, Kõrösy János, Müller Márton, dr. Kutas Gyula, Preszl 
Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Oberle János, Szöllõsi János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ helyettes, Kutasi 
Jánosné intézményi referens, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Müller János Városfejlesztõ Kft 
végelszámolója, dr. Schmidt Géza szakértõ, Vörösvári Újság pályázók, Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Kiosztásra került a 238/2011. sz. elõterjesztéshez egy melléklet, és a Bursa Hungarica 
pályázathoz egy összesítõ táblázat, mely a bizottságok döntéseit tartalmazza. Szavazásra tette fel a napirendi 
pontokat és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

1.)
               
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2011. évi 
költségvetésérõl szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 237/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

 

2.)
               
 

Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
2011. év háromnegyed éves gazdálkodásáról (Et.: 
238/2011.)  
 

Gromon István
polgármester

 

3.)
               
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetési koncepciója (Et.: 234/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

 
4.)
               
 

A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. egyszerûsített éves 
beszámolójának elfogadása (Et.: 233/2011.)

Gromon István
polgármester

 
5.)
               
 

A Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri és 
rovatszerkesztõi pályázatainak elbírálása (Et.: 
228/2011.)                                                      ZÁRT ÜLÉS
 

Gromon István
polgármester

 

6.)
               
 

Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 13. sz. Akácfa u. 13/a. sz., 
valamint a Pataksor u. 4513/2 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanok pályáztatására irányuló 1. pályázati forduló 
végeredménye, valamint a 2. forduló kiírása (Et.: 
229/2011.) 

Gromon István
polgármester



7.)
               
 

Pilisvörösvár 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú telkek területébõl 
4000 négyzetméteres telek értékesítésének pályáztatására 
irányuló 1. forduló végeredménye, új eljárás keretében 1. 
fordulós pályázat kiírása (Et.: 230/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

8.)
               
 

Pilisvörösvár, Ady E. u. 4. I/6. sz. önkormányzati lakás 
értékesítésére irányuló pályázat kiírása (I. forduló) (Et.: 
231/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

9.)
               
 

A település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett 
személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról 
szóló 9/2007. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Et.: 226/2011.) 

Gromon István
polgármester

 
 
 

10.)
            

A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítása (Et.: 235/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

11.)
            

Könyvvizsgálói feladatok ellátására hozott 182/2011. (IX. 
29.) Kt. sz. határozat visszavonása, a 139/2011. (VI. 30.) 
Kt. sz. határozat alapján kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása, új pályázat kiírása (Et.: 232/2011.) 
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 236/2011.)
 

Gromon István
polgármester

 
13.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 227/2011.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

14.)
           
 

Felvilágosítás kérés  

Zárt 
ülés

2012. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálása (Et.: 225/2011.)      
 

Gromon István
polgármester

 
 
 

1. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésérõl szóló 1/2011. (I. 31.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (Et.: 237/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi-, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kõrösy János: Látható, hogy a Városi Napos Oldal adományszámlája megszûntetésre kerül a tervezet 
szerint. Kérdése, hogy ezek után hogyan lehet kezelni az intézményvezetõk munkája során keletkezett 
bevételeket? Van-e arra mód, hogy például egy alszámlán elkülönítve kezeljék a bevételeket? 
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelenleg is létezik egy önkormányzati szociális alszámla, mellyel a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság rendelkezik. Ez az egyik szabályszerû módja az adakozásnak. Jogszabályi elõírás, 
hogy az intézmények nem rendelkezhetnek ilyen adományszámlával. Tudomása szerint az adományok 
begyûjtése céljából több intézménynek van saját alapítványa. Intézményvezetõnek nincsen hatásköre 
önkormányzati szociális adományok felett rendelkezni. Hatásköre lehet a Képviselõ-testületnek, Szociális 
Bizottságnak vagy a polgármesternek. 
                                                                                                                 
Kõrösy János: Ha valaki a Napos Oldal számára szeretne adakozni, hogyan teheti ezt meg, mi a biztosíték 
arra, hogy valóban megérkezik az intézmény számára? 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ennek egyik módja, hogy az adományozó a szociális számlára nem anonim 
befizetõként, hanem egy nyilatkozattal adományoz, melyben  megjelöli a közérdekû kötelezettségvállalásnak 
a jogcímét, valamint azt, hogy milyen célból adakozik és ezt az adományt a Ptk. szerint kizárólag a megadott 
célra lehet felhasználni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
30/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetési rendeletrõl szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

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

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2011. év háromnegyed éves gazdálkodásáról 

(Et.: 238/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi-, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A szakértõi véleményt az 
elõterjesztéshez csatolták. 
A Képviselõ-testület tagjai részérõl a napirendhez kapcsolódóan kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 222/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót az elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

(Et.: 234/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
szakértõ úr szintén véleményezte a koncepciót is. Szakértõi véleményét csatoltuk a testületi anyaghoz.
 
Kõrösy János: Kérdése, hogy az elõterjesztés szakmai vélemény b) pontjában melyek azok a Pilisvörösvár 
gazdálkodását alapvetõen meghatározó folyamatok? Melyek azok az egyes ágazatok, és szakmai 
követelmények, amelyeket figyelembe vettek a költségvetés tervezésénél? Mit kell érteni pontosan a 
gazdálkodási tapasztalatok alatt és a költségvetési koncepcióban milyen korrekciókat indukáltak ezek a 
tapasztalatok? 
 
Gromon István polgármester: Nem ismer olyan jogszabályt, ami definiálná, hogy mit kell érteni a 
gazdálkodást alapvetõen meghatározó folyamatokon. Úgy gondolja, mindent, ami a kiadások, bevételek 
mennyiségét, mértékét befolyásolja. Például az infláció, az energiaárak alakulása, az adótörvények 
változása. Véleménye szerint számításba kell venni minden olyan eseményt, amit az élet hoz, és ezáltal 
befolyásolhatja a bevételek-kiadások alakulását. A c) pontra válaszolva szintén minden olyan esemény ide 
tartozik, amirõl az Önkormányzatnak tudomása van, hogy az a bevételeket és a kiadásokat befolyásolhatja. 
A szakmai vélemény e) pontját egy külön elõterjesztésben részletesen kifejtették.   
 
Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ helyettes: A b) pontot illetõen fontos kiemelni az infláció 
alakulását, fõleg az energiaáraknál, amely több millió forintos tétel a költségvetésben. Tudomásuk van már a 
normatíva várható csökkenésérõl, figyelembe vették a hitelek visszafizetésével kapcsolatos hosszúlejáratú 
kötelezettségeket, valamint az élõ szerzõdéseket, amelyek a jövõ évre áthúzódó kötelezettséget jelentenek. A 
c) pont alatt a státuszok változását kell érteni, vagyis hogy egyes feladatok ellátása esetleg több vagy 
kevesebb státusz betöltését igényelheti. A háromnegyed éves beszámolónál néhány soron az elõirányzathoz 
képest jelentõs elmaradás van. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
 
 
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 223/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetési 
koncepció - mint a költségvetés kidolgozásának alapját – a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a törvényes 
határidõn belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. egyszerûsített éves beszámolójának elfogadása 

(Et.: 233/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A témához kapcsolódóan 
jelen van Müller János a Városfejlesztõ Kft. korábbi ügyvezetõje, jelenleg végelszámolója.
A Képviselõ-testület tagjai részérõl a napirendhez kapcsolódóan kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 224/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos egyszerûsített éves 
beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint a Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. alapító 
tulajdonosa úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. jogutód nélküli megszüntetése kapcsán a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény, valamint a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény elõírásai alapján a Kft. egyszerûsített éves beszámolóját, ami 
a végelszámolás kezdõ napját megelõzõ üzleti évet záró beszámolót tartalmazza (mérleget és eredmény-
kimutatást) elfogadja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

5. napirendi pont
A Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri és rovatszerkesztõi pályázatainak elbírálása 

(Et.: 228/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a Képviselõ-testület ülésére az összes pályázó meghívást 
kapott. A pályázók részletes meghallgatása az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság ülésén már 
megtörtént, de kérdéseket a képviselõk a képviselõ-testületi ülésen is feltehetnek. Az Ügyrendi-, Oktatási-, 
és Kulturális Bizottság Gribek Dániel pályázatát 3 igen szavazattal a minõsített többség hiányában nem 
támogatta, a Bizottság Bihari Nóra pályázatát 0 szavazattal nem támogatta. A szavazólapok közt 4 
érvénytelen szavazat volt. Az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat tekintetében nem született 
támogató határozat, ezért a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
- A Bizottság javasolja, hogy a Képviselõ-testület úgy döntsön, hogy a pályázatot az eredeti feltételeknek 
megfelelõen ismét kiírja. 



A Bizottság döntésével kapcsolatosan elmondta, hogy Gribek Dániel pályázata nem felelt meg a kiírás 
követelményeinek, azonban ennek megállapítására a bizottságnak nincsen hatásköre így a Bizottság az Õ 
pályázatát is értékelte. A Képviselõ-testület az, aki érvénytelennek nyilváníthatja a szerkesztõ úr pályázatát. 
Véleménye szerint a bizottság nehéz helyzetbe került, hogy kifejezze álláspontját a pályázattal kapcsolatban, 
hiszen egy formailag kétséges pályázatról kellett szavaznia. (Felsõfokú iskolai végzettség hiánya miatt.)
A sport, egészséges életmód rovatszerkesztõi pályázatok tekintetében a Bizottság a következõképpen 
döntött: Balázs Tamás pályázatát 0 szavazattal nem támogatta, Balázs László pályázatát 0 szavazattal nem 
támogatta, Várhegyi Ferenc pályázatát 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta. A szavazólapok közt 3 
érvénytelen szavazat volt. Ennek oka itt is feltételezhetõen az volt, hogy kétséges volt a pályázat 
érvényessége. Formailag Várhegyi úr pályázata sem felelt meg a kiírásnak, mert pályázatát a határidõ letelte 
után négy nappal adta be. Hosszas bizottsági vita volt arról, hogy a pályázata érvényesnek tekinthetõ-e vagy 
nem, illetve a szavazásnál zavart okozott, hogy ezt a kérdést a Bizottságnak nem volt kompetenciája 
eldönteni. 
A német nemzetiségi rovatszerkesztõi pályázatok tekintetében a Bizottság a következõképpen döntött:
Balázs Tamás pályázatát 0 szavazattal nem támogatta, Komáromi-Bauknecht Hajnalka pályázatát 2 igen 
szavazattal nem támogatta, dr. Müller Márta-dr. Kerekes Gábor pályázatát 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi rovatszerkesztõ pályázók ügyében foglalt állást. Dr. 
Müller Márta és dr. Kerekes Gábor pályázatát támogatja 4 igen (egyhangú) szavazattal.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A pályázók a bizottsági ülésen nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a nyílt 
üléshez. Mivel azonban több pályázó a képviselõ-testület ülésén nincsen jelen, így nem tudnak nyilatkozni a 
tekintetben, hogy hozzájárulnak a nyílt ülés keretében történõ tárgyaláshoz, a Bizottság határozatának 
ismertetése történhet nyílt ülésen, a tanácskozás idejére azonban zárt ülést kell elrendelni. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése a pályázókhoz, hogy szeretne-e valaki kérdést feltenni vagy 
mondani valamit, mert ezután zárt ülést rendel el. 
 
 
 
 
Müller Márton: Kérdése Gribek Dánielhez, hogy mikor kívánja a felsõfokú végzettség megszerzéséhez 
szükséges nyelvvizsgát letenni és kíván-e a következõ pályázati kiírásra is jelentkezni? 
 
Gribek Dániel pályázó: Nem tud választ adni, mert nem döntötte még el, hogy ismét benyújtja-e pályázatát. 
A nyelvvizsgát természetesen meg kívánja szerezni, mert további tanulmányaihoz is szüksége lesz rá. 
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelt el.
 
 

Zárt ülés napirendi pontja:
A Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri és rovatszerkesztõi pályázatainak elbírálása

 (Et.: 228/2011.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 

Nyílt ülés folytatása 1924-kor.
 

 
A pályázók visszaérkeztek az ülésterembe. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette a Képviselõ-testület határozatait. 
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületnek 225/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri feladatinak ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról és a 
pályázati kiírás újbóli elfogadásáról    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési 
szabályzata III. része (5) bekezdésének megfelelõen a Vörösvári Újság szerkesztõ-riporteri feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázati felhívást a jelen határozat melléklete szerinti (változatlan) tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon, a Pilis Tv-n és helyben szokásos egyéb módon jelentesse meg. A 
beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el, döntése elõtt kikéri a felelõs szerkesztõ véleményét. 
 
Határidõ: pályázat felhívás megjelentetése tekintetében                        Felelõs: polgármester

    2012. január 1.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
 
 
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 226/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság „Nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat  
rovatszerkesztõi feladatainak ellátásra vonatkozó pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Vörösvári Újság „Nemzetiségi 
kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat rovatszerkesztõi  feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül a Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési 
Szabályzata III. része  (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a pályázati feltételeknek megfelelõen, dr. 
Müller Mártát és dr. Kerekes Gábort 2012. január 1-jétõl határozatlan idõre, három havi felmondással  
megbízza a „Nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat 
rovatszerkesztõi feladatainak ellátásával.
A Képviselõ-testület a rovatszerkesztõ tiszteletdíját a 183/ 2011. (IX. 29.) Kt. sz. határozatnak megfelelõen 
bruttó 40.000 forint összegben határozza meg.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rovatszerkesztõi feladatok ellátására vonatkozóan a 
megbízási szerzõdést írja alá.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: 2012. január 1.                                                                    Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 227/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság „Sport, szabadidõ, egészséges életmód” c. rovat rovatszerkesztõi feladatainak 
ellátásra vonatkozó pályázat elbírálásáról és pályázati kiírás újbóli elfogadásáról
 

http://www.pilisvorosvar.hu/


Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a Vörösvári Újság „Sport, szabadidõ, 
egészséges életmód” c. rovat rovatszerkesztõi feladatainak ellátásra vonatkozó pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vörösvári Újság Szervezeti és mûködési 
szabályzata III. része (5) bekezdésének megfelelõen a Vörösvári Újság „Sport, szabadidõ, egészséges 
életmód” c. rovat rovatszerkesztõi feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívást a jelen határozat 
melléklete szerinti (változatlan) tartalommal elfogadja. 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a 
www.pilisvorosvar.hu honlapon, a Pilis Tv-n és helyben szokásos egyéb módon jelentesse meg. A 
beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el, döntése elõtt kikéri a felelõs szerkesztõ véleményét. 
 
Határidõ: pályázat felhívás megjelentetése tekintetében                        Felelõs: polgármester

    2012. január 1.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
 
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 228/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata 
Komáromi-Bauknecht Hajnalkának a Vörösvári Újságnál végezett nemzetiségi rovatszerkesztõi
munkájával kapcsolatos köszönetnyilvánításról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy megköszöni Komáromi-
Bauknecht Hajnalka nemzetiségi rovatszerkesztõ eddigi munkáját, cikkeit továbbra is szívesen látja a 
Vörösvári Újságban, és további szakmai munkájához sok sikert kíván.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
dr. Müller Márta: Megköszönte a Képviselõ-testületnek a bizalmat.
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 13. sz. Akácfa u. 13/a. sz., valamint a Pataksor u. 4513/2 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanok pályáztatására irányuló 1. pályázati forduló végeredménye, valamint a 2. 
forduló kiírása (Et.: 229/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: A meghirdetett ingatlanok közül a Vágóhíd u. 13. sz. ingatlan mûszaki 
állapota nagyon rossz, az épület lakhatatlan, kizárólag a földterület ér valamit, ezért javasolták az 
értékbecslésben meghatározott 1. fordulós limitárra való tekintettel a 15%-os árcsökkentést, a másik két 
ingatlan esetében pedig a változatlan áron való újbóli hirdetést. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No.: 6
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 229/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Vágóhíd u. 13. sz., Akácfa u. 13/a. sz., valamint a Pataksor u. 4513/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok 
értékesítésének pályáztatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 

- a Pilisvörösvár, 459/2 hrsz-ú – természetben Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 13. sz. – osztatlan közös 
tulajdonú ingatlanból 160/958-ad önkormányzati tulajdoni hányadot a mellékelt helyszínrajzon jelölt módon 
nyilvános pályázat útján 2.465.000,- forint limitáron-, 

- a Pilisvörösvár 4228 hrsz-ú – természetben Pilisvörösvár, Akácfa u. 13/a. sz. – ingatlanrészt a mellékelt 
helyszínrajzon jelölt módon 14.600,- forint/m2-es limitáron-,

- a Pilisvörösvár, Pataksor u. 4513/2 hrsz-ú ingatlant 7.400.000,- forint limitáron értékesíti a 34/2007 
(XII. 04.) számú rendelet 10. §-a alapján.

 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezõ pályázati felhívás 
alapján a pályáztatást megindítsa. 

A hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, (amelynek 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.

 

Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 

 
7. napirendi pont

Pilisvörösvár 7657/1 és 7657/2 hrsz-ú telkek területébõl 4000 négyzetméteres telek értékesítésének 
pályáztatására irányuló 1. forduló végeredménye, új eljárás keretében 1. fordulós pályázat kiírása 

(Et.: 230/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Elmondta, hogy korábban a telek egy 4400 m2-es része került meghirdetésre, most viszont az egész telek 



kerül meghirdetésre, ennek az az oka, hogy volt egy ilyen irányú érdeklõdés. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No.: 7

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 230/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
7657/1 és 7657/2 hrsz-ú telkek értékesítésének pályáztatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 34/2007. (XII. 04.) számú, az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 21. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 
az alábbi telket nyilvános pályázat útján meghirdeti eladásra, a jelen határozat mellékletét képezõ 
hirdetményminta szerint, az alábbi limitáron:

 

                        115.100.000 forint + áfa

 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezõ pályázati felhívás 
alapján a pályáztatást megindítsa. 

 

A hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, (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 eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.

 

Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: polgármester

 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen és 3 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár, Ady E. u. 4. I/6. sz. önkormányzati lakás értékesítésére irányuló pályázat kiírása (I. 

forduló) (Et.: 231/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.



 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 231/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az 
üresen álló, Ady E. u. 4. I/6 sz. önkormányzati lakás pályáztatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Ady E. u. 4. I/6. sz. alatti, 
jelenleg üresen álló lakást nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ 
hirdetményminta szerint 6.800.000 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 § (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) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 

9. napirendi pont
A település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti 

tennivalókról szóló 9/2007. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Et.: 226/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-, és Kulturális Bizottsága és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kõrösy János: Rossz idõpontnak tartja, hogy a kedvezményezettek köre bõvüljön. 
 
Gromon István polgármester: A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatának értelmében kötelessége 
a Képviselõ-testület elé hozni az ügyet. A gondolattal egyetért, sajnos az eredeti rendelet megalkotásakor, 
2007-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai „kimaradtak” a kedvezményezettek körébõl. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a kegyeleti tennivalók költségeihez 50%-ban hozzájárul. Úgy gondolja, hogy 
egy ilyen költség vállalható és nem jelentene az Önkormányzatnak egy olyan terhet, ami miatt ezt a 
javaslatot el kellene utasítani. 
 
Sax László NNÖ elnök: Úgy gondolja, hogy mivel egyenrangú képviselõi a városnak, ezért ez a jog Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjait is megilleti, szeretné, ha a Képviselõ-testület támogatná és elfogadná ezt 
a javaslatot. 
 



Kõrösy János: Elmondta, hogy az elõterjesztéssel egyetért, csak az idõszerûségével nem. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No.: 9

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
31/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti 
tennivalókról szóló 9/2007. (V. 03.) rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendelet tervezetet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával 

megalkotta.
 

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

10. napirendi pont
A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Et.: 235/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi-, Oktatási-, 
és Kulturális Bizottság is tárgyalta és az alábbi módosítással elfogadásra javasolta: Az 1. § (3) bekezdésben 
az épület szó helyett építmény kerüljön beírásra, ami szakszerûbb kifejezés. Elmondta, hogy 
polgármesterként számára sem kellemes egy ilyen rendelet elõterjesztése, de véleménye szerint a rendelet 
alapján befolyó bevételek révén nagyobb problémától tudják megvédeni a város polgárait. Nagyobb baj alatt 
érti azt, ha az intézmények költségvetését kellene olyan mértékben lefaragni, hogy az már a mûködésüket 
hátrányosan érintené. Ahhoz képest ez a kevésbé rossz megoldás. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztésben tévesen az szerepel, hogy az állattenyésztésre, 
növénytermesztésre szolgáló épületek a törvény értelmében mentesek az adó alól, de ez csak az 
építményadóra vonatkozik. Javasolta a rendeletmódosításban az adómentességhez beírni az állattenyésztésre, 
növénytermesztésre szolgáló épületek mentességét a magánszemélyek kommunális adója alól, amennyiben 
van az ingatlanon már kommunális adó köteles adótárgy. 
 
Oberle János: Alapvetõen egyetért a kommunális adó bevezetésével, de szerencsésebbnek tartotta volna 
egy arányos közteherviseléssel kapcsolatos adót kivetését. Pilisvörösvárhoz (lakosság és jövedelem 
szempontjából) hasonló 10 város esetében minden adórendelet tartalmazott kedvezményt vagy mentességet. 
Úgy gondolja, hogy adómentességet tartalmazhatna a rendelet. 
 
Gromon István polgármester: A törvény azt mondja, hogy az adóalany a tulajdonában lévõ egy ingatlan 
esetében egy alkalommal, két ingatlan esetében kétszer, stb. fizeti meg a kommunális adót. Ez biztosít 
egyfajta arányosságot. A további finomítás ott merülhetne fel, hogy az ingatlanok alapterületében 
különbséget lehet tenni. Másik mód, hogy szociális alapon, a havi jövedelmet figyelembe véve lenne a 



kedvezmény meghatározva. Azonban ezzel kapcsolatban már elmondta, hogy a befizetések követése, az 
adóbehajtásnál történõ visszaellenõrzése olyan nagymértékben megnövelné a kivetéssel és a behajtással való 
adminisztrációt, hogy nem lenne arányban a céllal. Ráadásul vitákat váltana ki, sokan nem fogadnák el a 
döntést, a besorolásukat, vagy nem lenne hiteles az adatszolgáltatás. Véleménye szerint ez a megoldás a 
várható „procedúrák” miatt csökkentené a befolyó bevételt is. Kedvezmény tekintetében a tervezet szerint 
minden bejegyzett pilisvörösvári lakcímmel rendelkezõ lakos 1/3-os kedvezményben részesül. Ennek oka, 
hogy úgy érzi, a Képviselõ-testület elsõsorban a Pilisvörösváron bejegyzett lakcímmel rendelkezõ 
polgárokért kell, hogy felelõsséget vállaljon. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy amennyiben a mentességet a jövedelemhez kapcsolják, a 
jövedelemigazolást problémásnak érzi, mert az sajnos sok esetben nem a valós képet mutatja. A 
tapasztalatok alapján lehet a jövõ évben az adórendeletet az arra vonatkozó évre enyhíteni, de szigorítani 
már nem. 
 
Oberle János: Az a lényeg, hogy a lakosok lássák, hogy ez a szociális érzékenység valamilyen réteg felé 
megnyilvánul. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk számára is egy méltányolható gesztus 
lenne. 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Szeretné, ha utána nézhetne, hogy ez jelenleg hány családot érint pontosan.
 
Gromon István polgármester: Szünetet rendelt el. 
 
 

Szünet 1959-2009

 
 
Gromon István polgármester: A nyilvántartás szerint megközelítõleg 200 családot érinthet ez a 
kedvezmény, 200 adóalannyal számolva 2.400 e forintos bevételkiesést jelenthet. Elmondta, hogy részérõl 
az elõterjesztésnek az egyik filozófiai alapvetése az volt, hogy jelenleg Pilisvörösvár ugyanúgy bajban van. 
Ebben a helyzetben közös összefogásra van szükség és ebben az esetben nem akarta a szociális helyzet 
vizsgálatát bevonni az adókötelezettség megállapításába. A bajban mindenki egyformán vegye ki a részét a 
többlet közterhekbõl. A szociális szempontokat nem a helyi adóknál hanem a szociális támogatások 
odaítélésénél kell érvényesíteni.  
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Egyetért azzal, hogy ezt az adótípust most meg kell szavazni, és valamilyen más 
vonalon kompenzálni a rászorulókat. 
 
Preszl Gábor: Ahogyan polgármester úr is említette, nehéz helyzetben van az Önkormányzat, mint ahogyan 
a többi település is. Ez abból is látható, hogy a tervezettnél jelenleg 80 millió forinttal kevesebb az iparûzési 
adóbevétel. Látható, hogy a vállalkozások árbevétele jelentõsen visszaesett, ezért is döntöttek úgy, hogy nem 
a vállalkozások terheit növelik tovább, hanem a rendelettervezettel a lakosság többi rétegére is „szétterítik” 
az adót, hogy mindenki egyforma mértékben járuljon a terhek csökkentéséhez. Úgy gondolja, igazságos adó 
nincsen, nyilván ez sem lesz az, de most fel kell vállalni. Minden más megszorító lépés már a város 
„rombolása” lenne. Javasolta a rendelet elfogadását. 
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogyha az idõ nem lenne szûkös, akkor elõterjesztõként levenné 
napirendrõl az elõterjesztést a szociális módosító javaslat miatti átdolgozásra. Az Önkormányzat azonban új 
adónemet évközben (jövõre) nem vethet ki a lakosságra, csak is az idei évben lehet elfogadni a rendeletet. 
Az adóalanyokat mindenképpen a legrövidebb idõn belül ki kell értesíteni, ezért nem tartaná jó 
megoldásnak, ha a decemberi ülésen kerülne elfogadásra a rendelet-tervezet. 
 
Oberle János: Egyetért a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével, de azt fontosnak tartja azt, 
hogy valamilyen szociális érzékenységet mutassanak az adófizetõk felé. 
 



Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ helyettes: Régebben, az építményadó bevezetésekor sok 
kérelem érkezett az adó mérséklésére. Azok, akik rendszeres szociális segélyben részesültek, mind 
megkapták az adókedvezményt. 
 
Gromon István polgármester: Nem gondolja, hogy egy új adórendeletben kell feltétlenül a szociális 
szempontokat érvényesíteni, mert annak van más lehetõsége. Nagyon nehéz egy ilyen súlyos döntésben a 
Képviselõ-testület ülésén született (ötletszerû javaslatot) mérlegelni és beépíteni. Véleménye szerint a 
szociális területen kell érvényesíteni a különféle kedvezményeket, és nem a magánszemélyek kommunális 
adójánál. (Nem lehet megítélni, hogy aki jelenleg szociális segélyre szorul, az milyen életút során jutott el 
erre a pontra, igazságosan ezt nem lehet ezt eldönteni.) 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a jogszabály értelmében kik azok a 
személyek, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülhetnek. 
 
Gromon István polgármester: Ismertette Oberle János Képviselõ úr módosító javaslatát: mentesüljön az 
adó hatálya alól az, aki az Önkormányzatnál rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A rendelet a következõképpen kerülne módosításra: mentesül az adó 
megfizetése alól, aki Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 
 
Gromon István polgármester: A módosító javaslattal nem ért egyet. Azt viszont megérti, ha egy Szociális 
bizottsági tag adott esetben elfogadja ezt a módosító javaslatot.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Javasolja, hogy ma az alaprendeletet fogadja el a Képviselõ-testület, és a 
módosításról, az esetleges „enyhítésrõl” a december 15-i ülésen hozzanak döntést. Úgy gondolja, hogy a 
mentességre vagy kedvezményre jogosultak körét meg kell vizsgálni, a következõ ülésre pedig pontos 
számadatot tudnak mondani, hogy ténylegesen hány családot érintetne az ügy. Úgy gondolja, hogy 
elképzelhetõ, hogy van egy rászorulóbb réteg, akit mentességben részesíthetnének. Sajnálja hogy ezen 
javaslatot nem a bizottsági ülések során említették, akkor lett volna idõ az elõkészítésre.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel módosító javaslatként annak eldöntését, hogy „mentesül 
az adó megfizetése alól, aki Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.” 
 
No.: 10
A Képviselõ-testület a módosító javaslatot a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 7 igen, 5 nem szavazatával 
elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet tervezet 
elfogadását a korábban elfogadott és befogadott bizottsági módosításokkal. 
 
No.: 11
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
32/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

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

A Képviselõ-testület a rendelet tervezetet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen, 1 nem szavazatával 
megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 



 
 
 
 

11. napirendi pont
Könyvvizsgálói feladatok ellátására hozott 182/2011. (IX. 29.) Kt. sz. határozat visszavonása, a 

139/2011. (VI. 30.) Kt. sz. határozat alapján kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat 
kiírása (Et.: 232/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta az alábbi módosítással: 
Egy magyarázó tagmondat kerülne beszúrásra a határozat 4. sorába: „mivel nem sikerült a Képviselõ-
testületi határozat szellemében a szerzõdést megkötni” (az Önkormányzat számára hátrányos szerzõdéses 
feltételek, amelyek miatt nem sikerült szerzõdést kötni: könyvvizsgálói asszisztens, 30 napos anyagküldési 
határidõ, rendes felmondást nem engedélyez a tervezet, stb.). További módosítás volt még a II. sz. határozati 
javaslatban, hogy a pályázati kiírásban tüntessék fel, hogy a pályázat a zárszámadás egyszeri 
könyvvizsgálatára és a feladat annak egy összegben történõ kifizetésére vonatkozik. 
 
Kõrösy János: Kérdése, hogy miért nincsen egyezség annak ellenére, ha a pályázó megadta az ajánlati árat, 
és folyamatos könyvvizsgálatot akart, ennek ellenére, hogy egyszeri lett, az csak plusz szolgáltatás lett 
volna. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A pályázó a pályázati anyagának részeként egy szerzõdéstervezetet is 
beadott, viszont a Képviselõ-testület határozatával ellentétben egy határozott idejû, 5 éves szerzõdéses 
feltételt jelölt meg a pályázó, ami azért problémás, mert így rendes felmondást nem enged a szerzõdéstervet 
és a Képviselõ-testület eredeti döntése szerint rendes, három hónapos felmondási idõvel határozatlan idõre 
kellett volna szerzõdést kötniük. Errõl a kérdésrõl nem tudtak megállapodni a könyvvizsgálóval, mivel az 
egyeztetés után egy határozatlan idejû szerzõdéstervezetet nyújtott be, amiben viszont csak rendkívüli 
felmondást engedélyezett. Amellett, hogy ez a Ptk-val ellenkezik, úgy gondolja, hogy ez a szerzõdés az 
Önkormányzat számára hátrányos lenne, és az eredeti határozattal ellentétes. Mivel van idejük még a 
zárszámadás könyvvizsgálatáig, javasolja a pályázatot újra kiírni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat 
elfogadását a javasolt bizottsági módosítással.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 232/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata
a 182/2011. (IX. 29.) Kt. sz. határozatának visszavonásáról és a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról 
szóló pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/A §-ban foglaltaknak megfelelõen a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére hozott 
182/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozatát visszavonja, mivel nem sikerült a korábbi Képviselõ-testületi 
határozat szellemében a szerzõdést megkötni (az Önkormányzat számára hátrányos szerzõdéses feltételek, 
amelyek miatt nem sikerült szerzõdést kötni: könyvvizsgálói asszisztens, 30 napos anyagküldési határidõ, 
rendes felmondást nem engedélyez a tervezet, stb.).
A Képviselõ-testület a 139/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását a javasolt bizottsági módosítással.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 233/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata
a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szóló pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/A §-ban foglaltaknak megfelelõen pályázatot ír ki a könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésére, az alábbi tartalommal:
„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására. (Zárszámadás egyszeri könyvvizsgálata.)
A pályázat feltételei:
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B §-ban foglaltak.
A könyvvizsgáló feladatai: a 249//2000. (XII.24.) Kormányrendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelõen az 
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása, évente egyszeri könyvvizsgálat. (Zárszámadás 
könyvvizsgálata.)
A pályázat kötelezõ melléklete:

-         a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza,
-         a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok másolata,
-         nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2) bekezdésében elõírt kizáró ok nem 

áll fenn,
-         megbízási szerzõdés tervezete árajánlattal együtt,
-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata,
-         esetleges szakmai referenciák, államháztartásban szerzett tapasztalatok ismertetése.

A könyvvizsgálói megbízás idõtartama: határozatlan idõre szóló megbízási szerzõdés 3 hónapos felmondási 
idõvel, feladat teljesítése utáni, évi egyszeri kifizetés.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás a Vörösvári Újság 2011. decemberi számában történõ 
megjelenésétõl számított 30 nap. A pályázati kiírást a www.pilisvorosvar.hu honlapon is meg kell jelentetni.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ rendes képviselõ-testületi ülés.
A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Könyvvizsgálói pályázat – csak az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság bonthatja 
fel.”
 
Fedezet forrása a mindenkori költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal                                                                                     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.
 

12. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló 

(Et.: 236/2011.)
 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 234/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót. 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

(Et.: 227/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Müller Márton: A Kálvária u. és Lõcsei u. közötti átjáró kialakításának az ügyérõl szeretne érdeklõdni, 
mert az ingatlantulajdonosokkal történt egyeztetés határideje november 14-e volt. Kérdése még, hogy a Fõ u. 
104. épületének bérleti szerzõdésének az ügye hol tart jelenleg? 
 
Gromon István polgármester: Az átjáróval kapcsolatban elmondta, hogy a tulajdonosok nyilatkozata olyan 
bonyolult, hogy a mai ülésig nem tudták megfelelõen értelmezni. Az ellenjavaslatokon keresztül elutasítás 
érzõdik belõle. 
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A nyilatkozat az Önkormányzat számára elfogadhatatlan, ugyanis 
a bejáró út szélességét 2 m-ben korlátozná. A jogi referenssel közös álláspontja, hogy a keresetet be kell 
nyújtani. 
 
Gromon István polgármester: A Fõ u. 104. alatt található épületrõl készült egy leltár, mert Halmschláger 
úr azt a kérdést akarja elõször tisztázni, hogy az épületnek mely részei nem cserélhetõk le, mi az, amihez az 
Önkormányzat ragaszkodik. Fõépítész asszonnyal a helyszínen jártak, és véglegesítették ezt a leltárt, így 
ennek birtokában Halmschláger úr meg tudja tervezni a felújításokat. Szavazásra tette fel a lejárt határidejû 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testületének 235/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.   
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.               
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont



Felvilágosítás kérés
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Oberle János korábbi interpellációjára válaszolva: a Nevelési Tanácsadó 
épületében ma lesznek készen a nyílászárók, mert azok nagyon rossz állapotban voltak. Kéri hogy 
osztályvezetõ asszony tájékoztassa a testületet a fejleményekrõl.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A nyílászárók elkészültek, zárhatóak, és amint az idõjárás 
megenyhül, le lesznek festve. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és zárt ülést rendelet el. 
 
 

Zárt ülés napirendi pontja:
2012. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

(Et.: 225/2011.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.
 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 236/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Dénes Máté hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 237/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Dénes Szilárd hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 238/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Balogh Imola hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 239/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Balogh Bálint hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 240/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Varga Tamás hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 241/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Kiss Virág hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, hat hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 242/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Babay Kinga hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 243/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Babay Sebestyén hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 244/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2012. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Rangasz Anita hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a pályázat a Kormányrendeletben 
meghatározott pályázati feltételeknek a nem felel meg.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 245/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Kovács Alexandra hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 246/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Müller Márk hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 247/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Müller Zsófia hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 248/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Billik Andrea hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 249/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Ziegler Katalin hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 250/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Landi Martina hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 4.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 251/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Tóth Péter hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 3.000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 252/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Babetta Nikoletta hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 3.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 253/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Bene Dorottya hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 3.000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 254/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2012. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Nagy Zsófia hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a pályázat a Kormányrendeletben meghatározott 
pályázati feltételeknek a nem felel meg.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl. 
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 255/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2011. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Nagy Orsolya hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 2.600 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, és a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása a 2012. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                                      Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 256/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2012. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Kozek Bianka hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
„A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális rászorultság 
tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 257/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2012. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Wenczl Zsuzsanna hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát nem támogatja, mivel a Pilisvörösvár Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete által a Bursa Hungarica pályázatra megállapított elkülönített keretösszegbõl a szociális 
rászorultság tekintetében az õt megelõzõ érvényesen pályázók már kimerítették a keretet.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 258/2011. (XI. 24.) sz. határozata a 2012. 
évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati „B” típusú” Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Nagy Júlia hallgató 2012. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”B” típusú  ösztöndíj pályázatát elutasítja, mivel az „A” típusú pályázatokkal a  Képviselõ-testület a 
rendelkezésre álló keretet már kimerítette.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges adatlapokat töltse ki, határidõre küldje meg, a 
pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
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