
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2003. augusztus 14. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli, nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Havas Ferenc, Kárpáti János, 
Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József 
alpolgármester, Temesvári Anna, Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné

 

Távollétét jelezte: Halmschláger Antal, Kós Beatrix

 

Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Müller János a Csatornatársulat elnöke, Szedlacsek Károly a Creál Duo Bt. 
képviseletében

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2003. augusztus 14. napján, megállapította, 
hogy a Képviselõ-testület 15 fõvel határozatképes. Kéri a Pilisvörösvár Város szilárd útburkolatú utak építése címû 
elõterjesztést és a Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának módosítása címû elõterjesztést a napirendre felvenni. 
Szavazásra tette fel a két napirendi pont felvételét.

 

No: 1
A Képviselõ-testület a két napirendi pont felvételét 13 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Tekintettel a vendégekre, javasolja a 123/2003. sz. elõterjesztést 1. 
napirendi pontként, valamint 124/2003, 125/2003. sz. elõterjesztést 2. napirendi pontként felvenni. Szavazásra tette fel 
a módosított napirendet.

 

No: 2
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 13 igen és 2 nem szavazattal elfogadta. 

 

Napirendi pontok:                                                                            Elõadó:



 

1)      

 

A szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító telep koncessziós 
pályázati kiírása (Et.: 123/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

2)      

 

Pilisvörösvár Északi lakókörzet víz-, csatorna közmûvekkel 
és csapadékvíz elvezetéssel való ellátása (Et.: 124/2003.) 
Pilisvörösvár Északi lakókörzet elektromos energiával és 
közvilágítással való ellátása
(Et.: 125/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

3)      

 

A Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság beszámolója 
(Et.: 129/2003.)

 

 

Müller János
KPB elnöke

4)      

 

Rendelet a játékautomaták létesítésének és mûködésének 
egyes feltételeirõl (Et.: 109-2/2003.) 

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

5)      

 

Templom Téri Általános Iskola éttermének ablak, radi
átor cseréje (Et.: 120/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

6)      

 

Okmányiroda elhelyezése (Et.: 119/2003.) 

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

7)      

 

Rákóczi úti Óvoda- konyha átalakítás miatt szükségessé vált – 
csatorna bekötésének mélyítése (Et.: 121/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

8)      

 

Pilisvörösvár Város szilárd útburkolatú utak építése (Et.: 
130/2003, Et.: 131/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

9)      

 

Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának módosítása 
(Et.: 132/2003.)

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

 

1. napirendi pont
A szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító telep koncessziós pályázati kiírása 



(Et.: 123/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy lesz-e mód arra, hogy a nyári idõszakban a locsolásra elhasznált víz 
ne kerüljön bele a csatornaszámlába.

 

Müller Márton: Az elõzõ testületi ülésen tárgyaltak róla. A Vízmûtõl kell kérni egy almérõt, és a mûszeren mért 
vízmennyiség nem kerül bele a csatornadíjba.

 

Szakszon József alpolgármester: Nincs tudomása arról, hogy a Vízmû ez idáig megbontotta volna a számlát.

 

Müller János: Külön elõterjesztés készül a témáról. A Vízmû azért nem kötött rá eddig almérõt, mert hiányos volt a 
határozat, ami errõl született.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a tanácskozási jog megadását a vendégek részére.

 

No: 3
A Képviselõ-testület a tanácskozási jog megadását 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Müller János a Csatornatársulat elnöke: A jelenleg hatályos helyi köztisztasági rendelet tartalmazza, hogy almérõ 
esetében az almérõ által mért vízmennyiséget, amit locsolásra használnak el, azt le lehet vonni a csatornadíjból. Az 
almérõt földön kívüli kerti csapra lehet elhelyezni, földbe menõ vezetékre nem lehet. A tulajdonos a saját költségén 
teheti fel az almérõt, és nem a Vízmû által. A Városgondnokság feladata, hogy az almérõt leplombálja, és aki ezzel a 
lehetõséggel él, az a szezon végén nem kap szezonális kedvezményt, ami jelenleg 15 %.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a koncessziós szerzõdés megkötése után mindenkire a 135,3 Ft + 
Áfa vonatkozik, és lesz- e szezonális kedvezmény, és a közületi ár is ez az összeg lesz-e?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A koncessziós szerzõdés részét képezi minden olyan helyi rendelet, melyet 
ez idáig a Kt. megalkotott. Tehát a szezonális szerzõdésnek be kell épülnie, de ezekrõl a kérdésekrõl a koncessziót 
elnyerõ céggel kell tárgyalni. 

 

Szakszon József alpolgármester: A mai csatornadíj is a Képviselõ-testület által meghozott döntés alapján került bele 
az elõterjesztésbe. Kérdése, hogy a közületi díjra is a fent említett feltételek vonatkoznak, vagy a szolgáltató 
egységesen ilyen áron fogja befogadni? 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy a hatályos rendeletek alapján a feltételek belekerülnek 
a koncessziós szerzõdésbe. Szavazásra tette fel 123/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.



 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 120/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a 
szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító telep koncessziós pályázati kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvári szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító 
telep koncessziós pályázati kiírását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és a Magyar Nemzet valamint a 
Népszabadság országos napilapban jelenteti meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 nem szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Északi lakókörzet víz-, csatorna közmûvekkel és csapadékvíz elvezetéssel való ellátása (Et.: 

124/2003.) 
Pilisvörösvár Északi lakókörzet elektromos energiával és 

közvilágítással való ellátása
(Et.: 125/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést, majd 
a bizottságok javaslatait. Tájékoztatja a Képviselõ-testület, hogy felvetõdött a bizottsági ülésen, hogy az elektromos 
közmû tekintetében lehet-e hitelt felvenni és van-e a lakosságnak lehetõsége egy hitelfelvételre? A jelenlegi 
információk szerint a Társulat nem tud hitelt felvenni. Érdemes lenne a bankokkal további tárgyalásokat folytatni, 
ezért kéri a Képviselõ-testület az elõterjesztés támogatására.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy teljesíthetõk-e az elõterjesztésben szereplõ feltételek?

 

Müller János a Csatornatársultat elnöke: A Víziközmû Társulati vízelvezetés, csatorna és vízvezeték építés 
részével nincs probléma, mert a kedvezményes lakossági hitellel meg lehet oldani. Ennek az összege 177 millió Ft. A 
banki egyeztetések megtörténtek. A kezesség azért fontos, hogy a lakosság lássa az Önkormányzat részérõl a 
támogatást. 

 

Zbrás Pálné: Tárgyalások folytak, hogy lakossági hitelként a már megkötött LTP szerzõdések fedezete mellett 
hogyan lehet megfinanszírozni az ELMÛ-t. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ingatlanra vonatkozóan együttmûködve, 
de egyedileg kerül a hitelkérelem elbírálásra. 2003. június 16-val megváltoztak a hitelezési feltételek. Lakossági 
hitelként kell, hogy megfinanszírozásra kerüljön, és ezért egyeztetésekre van még szükség.

 



Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mennyi az érdekeltségi hozzájárulás egy összegben, ill. az 
elõtakarékossági szerzõdés? 

 

Müller János a Csatornatársulat elnöke: A Postakert utcai építkezésnél 30 ingatlan került közmûvesítésre, viszont a 
csatornához hozzájárult az Önkormányzat, mert 110.000.- Ft volt a csatornabekötés összege. Teljesen lakossági önerõs 
közmûvesítés az északi lakókörzet ellátása.

 

Szakszon József alpolgármester: Korábban egységes árak voltak. Kérték a Csatornatársulat vezetõjét, hogy gyûjtsék 
össze azokat a területeket, melyek még nem voltak csatornával kiépítve.

 

Müller János a Csatornatársulat elnöke: Három ütem volt, és mind a három állami támogatásra épült, ezért fizetett 
kevesebbet a lakosság. 

 

Müller Márton: Az összegyûjtés során ki lett hagyva a Liegl-, és az õt körülvevõ terület. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 124/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 121/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Északi Lakókörzet víz-csatorna és vízelvezetéssel kapcsolatos költségek kezességvállalásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete készfizetõ kezességet vállal a Pilisvörösvár Vízközmû 
Társulat 2085 Pilisvörösvár, Fõ út 127. által felvett 177.000.000.- Ft hitelbõl 177.000.000.- Ft-ra és járulékaira.
A Pilisvörösvár Víziközmû Társulat megszûnését követõen a 177.000.000.- Ft összegû, Pilisvörösvár Városra esõ 
hiteltartozást átveszi és gondoskodik a hitel és járulékainak visszafizetésérõl.
A hitel futamideje alatt a törlesztõ összeget és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelõzõen minden évben a 
költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból 
adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.
Jelen határozattal a 148/2002. (VI. 24.) Kt. sz. határozat a Pilisvörösvár Víziközmû Társulat által felveendõ hitel 
kezességvállalásáról visszavonásra kerül.

 

Határidõ: folyamatosan                                                                    Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 125/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 122/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata 
a Pilisvörösvár Északi Lakókörzet elektromos energiával és közvilágítással kapcsolatos költségek 
kezességvállalásáról



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete készfizetõ kezességet vállal a Pilisvörösvár Vízközmû 
Társulat 2085 Pilisvörösvár, Fõ út 127. által felvett 116.440.000.- Ft hitelbõl 116.440.000.- Ft-ra és járulékaira.

 

A Pilisvörösvár Víziközmû Társulat megszûnését követõen a 116.440.000.- Ft összegû, Pilisvörösvár Városra esõ 
hiteltartozást átveszi és gondoskodik a hitel és járulékainak visszafizetésérõl.
A hitel futamideje alatt a törlesztõ összeget és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelõzõen minden évben a 
költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból 
adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.
Jelen határozattal a 148/2002. (VI. 24.) Kt. sz. határozat a Pilisvörösvár Víziközmû Társulat által felveendõ hitel 
kezességvállalásáról visszavonásra kerül.

 

Határidõ: folyamatosan                                                                     Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

3. napirendi pont
A Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság beszámolója (Et.: 125/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Falics János: Úgy gondolja, hogy formai hiba van az elõterjesztésben, mert a KPB-nek 5.000.000.- Ft-os kerete van, 
és az elõterjesztés 7.900 e Ft-ról szól. A beszámolóból az 1 millió Ft-os kiadást tudja elfogadni.

 

Szakszon József alpolgármester: A KPB nemrég kapott egy olyan hatáskört, hogy bizonyos összeghatárig önállóan 
eljárhat a pénzügyi kérdésekben. A KPB tájékoztatója ez a beszámoló, amely olyan adatokat tartalmaz, melyek már 
megtörténtek, tehát errõl a Képviselõ-testületnek már nem kell döntenie, hanem el kell fogadnia. 

 

Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy a Fõ út. 66. sz. alatti parkoló építés nem tartozik a KPB önálló döntéseibe. Egy 
önkormányzati tulajdon hosszú távú felhasználásáról van szó, mely Képviselõ-testületi döntést igényel. 

 

Müller János: Úgy tudja, hogy a Fõ út 66. sz. parkoló kialakítására Képviselõ-testületi döntés született korábban. 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy ez egy átmeneti hasznosítás, mivel a rendezetlen, 
gazdátlan terület nem marad felügyelet nélkül. Ez nem egy végleges megoldás, de átmenetileg igen nagy igényt elégít 
ki.

 

Falics János: Úgy értelmezte, hogy van a KPB-nek 5 millió Ft-ja, és ezzel az összeggel gazdálkodik és számol be a 
Képviselõ-testületnek. 

 

Müller János: A 2.900 e Ft tavalyról maradt meg, mert nem költötték el, és ezzel az összeggel emelkedett az 5 millió 
Ft.

 

Falics János: Tudomása szerint nem maradt tavalyról pénzmaradványa a KPB-nek.
Müller János: A KPB pénzmaradványát a Képviselõ-testület nem vonta el.

 

Szakszon József alpolgármester: A pályázatokból befolyt díjak automatikusan a Hivatal számlájára kerültek. A 
probléma az, hogy a Bizottságok és a Képviselõ-testület között nincs kommunikáció. 

 

Müller János: Mivel a KPB finanszírozta a pályázatok nagy részét, eladáskor automatikusan visszaveszik ezt az 
összeget.

 

Falics János: A pénzmozgásokat nyilván kell tartani, hogy tájékozódni tudjanak a képviselõk.

 

Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy a pályázatokból befolyt összegnek egy általános tartalékot kell képeznie. Ebbõl az 
összegbõl fel lehet tölteni a KPB keretét.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Korábban nem rendelkeztek a pályázati díjakról. A KPB-nál a 
tervdokumentációkból befolyt összeg további tervezési lehetõségeket finanszíroz. 

 

Szakszon József alpolgármester: Nem szeretné, ha a befolyt pénzek a KPB-hez érkeznének be, mert akkor a 
Képviselõ-testületnek a KPB-hez kellene mennie, ha pénzre van szüksége.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nincs határozati javaslat, amirõl vitatkozni lehetne. Ez egy beszámoló, amit 
a Képviselõ-testület elfogad. A pályázati összegekrõl a következõ Képviselõ-testületi ülésen tárgyalnak. 

 

Müller Márton: Úgy gondolja, hogy ha a KPB-hez folyik be az összeg, akkor itt nyomon követhetõ.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 



 

4. napirendi pont
Rendelet a játékautomaták létesítésének és mûködésének egyes feltételeirõl

(Et.: 109-2/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller Márton: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy ez egy kompromisszumos elõterjesztés, ami egy kisebb vita 
után alakult ki. Ez egy helyi rendelet, amire szüksége van a Városnak.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A játékautomaták korlátozására hozták létre ezt a helyi rendeletet. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 109-2/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ 
rendelettervezetet a következõ módosításokkal együtt: a 2. § (1) bekezdése törlésre kerüljön, így a (2) bekezdés kerül 
az (1) bekezdés helyére. A (2) bekezdés a következõképpen alakul: az I. kategóriába tartozó játékteremben 
maximálisan 11 játékhely mûködhet. A rendelet hatályba lépésekor engedéllyel üzemelõ „egyes kategóriájú” 
játéktermek tovább mûködtethetõk, amíg a jelenlegi engedélyük nem veszíti érvényét.

 

No: 7

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
15/2003. (VIII. 18.) Kt. sz. rendelete 

a játéktermek létesítésének és mûködésének egyes feltételeirõl

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 15 igen szavazattal megalkotta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

5. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola éttermének ablak, radiátor cseréje (Et.: 120/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 



Bruckner Katalin: Sokszor felmerült, hogy ha valamelyik intézménynek szüksége van felújításra, akkor az összes 
vörösvári vállalkozótól árajánlatot kell kérni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Jelen helyzetben pótmunkára volt szükség, és ezért kérték azt a vállalkozót, 
aki a kivitelezést is végezte.

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy az a vállalkozó választotta ki a kialakításánál a vállalkozókat aki a konyhákat átvette?

 

Müller János: Igen õk döntöttek, de a kérés az volt, hogy helyi vállalkozók is adhassanak be árajánlatot, és így esett a 
választás a Heer és Társa Bt-re.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 120/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 123/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Iskola éttermének ablakai, radiátorai cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Templom Téri Iskola éttermének 
ablakait mûanyag ablakokra cseréli, az ablakcserére az intézmény 2002. évi elvont pénzmaradványából 1500 e Ft 
összeget biztosít.
A fennmaradó 361 e Ft összeg erejéig hozzájárul az iskola radiátorai cseréjéhez. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a munkálatok elvégeztetésére, vonatkozó szerzõdések megkötésére.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

6. napirendi pont
Okmányiroda elhelyezése (Et.: 119/2003.)



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést, majd 
a bizottságok javaslatait.

 

Pándi Gábor: Alkalmatlannak találja a Puskin utcát az Okmányiroda elhelyezésére. Korábban javasolta, hogy a 
Gázcseretelepet az Önkormányzat ne adja el, hanem maradjon meg intézményi területnek. Kérdése, hogy az 
Okmányiroda elhelyezésére elkülönített 5.750 e Ft elegendõ lesz-e? 13 település fogja igénybe venni az okmányirodát, 
ezért kaphatnak-e valamiféle támogatást a BM-tõl?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése után fog kiderülni, hogy 
pontosan mennyibe fog kerülnie az Önkormányzatnak az Okmányiroda áthelyezése. Ha a Képviselõ-testület elfogadja 
a határozati javaslatot, akkor lehet a BM-mel további tárgyalásokat folytatni.

 

Szakszon József alpolgármester: Szeretné úgy elfogadni a határozatot, hogy a feltüntetett összeg elegendõ legyen az 
Okmányiroda áthelyezésére. Ha az összeg nem elegendõ, akkor újabb tárgyalásokat kell folytatni az ügy érdekében.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A költségvetés elkészítésekor fog kiderülni, hogy elegendõ lesz-e az 
összeg. Amennyiben nem, akkor újra tárgyalni fogja a Képviselõ-testület.

 

Heider László jegyzõ: A BM-tõl kapott a Hivatal egy ûrlapot, amit minden egyes ügyféllel ki kell töltetni, hogy 
mennyire vannak megelégedve az ügyintézéssel.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 119/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 124/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata az 
Okmányiroda Gázcseretelepen történõ elhelyezésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy – amennyiben a Városgondnokság 
megszûnését követõen az épület felszabadul – a Béke u. 1. szám alatt található Gázcseretelep épületében kívánja az 
Okmányirodát elhelyezni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkálatokat a 2003. évi költségvetésben rendelkezésre álló Hivatal 
épület felújítás, Okmányiroda elhelyezésre elkülönített 5.750 e Ft-ból végeztesse el, majd ennek felhasználásáról a 
Képviselõ-testületet utólag tájékoztassa.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

7. napirendi pont
Rákóczi úti Óvoda- konyha átalakítás miatt szükségessé vált –

csatorna bekötésének mélyítése (Et.: 121/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 121/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 125/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a Rákóczi 
úti Óvoda – konyha átalakítás miatt szükségessé vált – csatorna bekötésének mélyítése

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a vizesblokk pince szintre történõ 
helyezése miatt szükségessé vált csatorna bekötését átépíti.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a munkálatok elvégeztetésére vonatkozó szerzõdés megkötésére.

 

A csatorna bekötés mélyebbre helyezésének elvégeztetéséhez szükséges pénzügyi fedezet forrása a 108/2003. KPB 
határozat alapján a Pénzügyi Bizottság keretének terhére azzal a feltétellel, hogy a pénzösszeg a költségvetés 
többletbevételébõl a 2003. évben visszapótlásra kerül.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Város szilárd útburkolatú utak építése 

(Et.: 130/2003, Et.: 131/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Temesvári Anna: Kérdése, hogy mi a garancia arra, hogy a BOLA ’95 Kft. csinálja meg legjobb minõségben az 
utakat? 

 

Szakszon József alpolgármester: A szakembereknek igen magas a mûszaki felkészültségük.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 130/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslatot.

 

No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 126/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Nagyváradi u. és Szegfû u. közbeszerzési pályázat eredményhirdetésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Nagyváradi utca és Szegfû utca 
közbeszerzési pályázatát érvényesnek tekinti. 
Az elért pontok alapján a Bola ’95 Kft.-vel köt szerzõdést a kiviteli munkák elvégzésére, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a fenti kivitelezõvel a szerzõdés megkötésére.

 

A fedezet forrása: az Önkormányzat 2003. évi költségvetés útépítés pályázati önrésze

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 131/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslatot.

 

No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 127/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a 
Nagyváradi u. és a Szegfû utca építésének pályázatáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 
által kiírt Nagyváradi utca és a Szegfû utca szilárd burkolatú út építésének pályázatán részt vesz és a szükséges (30 %) 
önrészt 5.880.270.- Ft-ot biztosítja.

 

A fedezet forrása: a 2003. évi költségvetés útépítés fejlesztési elõirányzata.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.



 

 

9. napirendi pont
Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának módosítása (Et.: 132/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel a 132/2003. 
sz. elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 128/2003. (VIII. 14.) Kt. sz. határozata a 
Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szakorvosi Rendelõintézet módosított Alapító Okiratát a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta a Képviselõ-testület ülését 
19:26 órakor.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Grószné Krupp Erzsébet                                                  Heider László
polgármester                                                                             jegyzõ

 

 


