
Ikt. szám: 01-448-21/2007. 
 

Jegyzõkönyv 
 
   
Készült: 2007. szeptember 13. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének rendes nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Kimmelné Sziva Mária, 
Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Szakszon József, Szöllõsi János, 
Zám Zoltán
 
Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné, Horváth József, Molnár Sándor,
 
Távollétét jelezte: Müller János, Paul László, dr. Szakmári Mária Magdolna
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
Gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné, igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, 
Müller Márta OKSB bizottsági tagjelölt, dr. Berkiné Balasi Anikó ÁMK mb. igazgató, dr. Schmidt Géza 
könyvvizsgáló, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülést az SZMSZ 
rendelkezéseinek megfelelõen szabályos hívták össze, és hogy a Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy mely képviselõk jelezték távollétüket. Javasolja hogy 2. 
napirendként az érintett szakértõ jelenléte miatt a 211/2007. sz. elõterjesztést tárgyalják meg. Az állatok 
tartásáról szóló rendelet-tervezetet (207/2007.) a 5. napirendben javasolja megvitatni, és a 210/2007. sz. 
elõterjesztést pedig az 6. napirendi pontban. Kéri sürgõsséggel napirendre venni a 213/2007. sz. 
elõterjesztést, melyet a 21. napirendi pontban javasol megtárgyalni, a 214/2007. sz. elõterjesztést a 8. 
napirendi pontban, a 215/2007. sz. elõterjesztést a 20. napirendi pontban, a 216/2007. sz. elõterjesztést a 14. 
napirendi pontban, a 217/2007. sz. elõterjesztést a 9. napirendi pontban, a 218/2007. sz. elõterjesztést a 10. 
napirendi pontban javasolja megtárgyalni.
Továbbá javasolja, hogy az eredeti meghívó szerinti 8. napirendi pontot (181/2007. sz. elõterjesztést) a 22. 
napirendi pontban tárgyalják meg. A 206/2007. sz. elõterjesztést szeretné, ha áttennék a 15. napirendi 
pontba. Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételét és sorrendjének módosításait.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:
 

1.)     
 
 

Külsõs bizottsági tag lemondása illetve új bizottsági tag 
választása (Et.: 199/2007.)
 

Gromon István 
polgármester

 
2.)      Gyalogos átkelõhelyek és forgalomlassítók tervezésérõl (Et.: 

211/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

3.)      Tájékoztató a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. év 
elsõ féléves gazdálkodásáról (Et.: 201/2007.)
 

Gromon István 
polgármester

 



4.)      2006. éves belsõ ellenõrzési jelentések (Et.: 196/2007.)  Gromon István 
polgármester

 
5.)      Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet hatályon 

kívül helyezése és új állattartási rendelet elfogadása (Et.: 
207/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

6.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a helyi jelentõségû 
természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 7/1997. (VI. 
16.) rendeletének hatályon kívül helyezése (Et.: 210/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

7.)      Mûvészetek Háza 2007. évi költségvetés elõirányzatának 
módosítása (Et.: 194/2007.)

Gromon István
polgármester

 
8.)      Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra 

György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minõsítésének 
kérelmezésérõl (Et.: 214/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 

9.)      Létszámleépítés a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési 
Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben (Et.: 217/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 

10.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat a 2007. évi költségvetésrõl 
szóló 1/2007. (I. 31.) rendeletének módosítása (Et.: 218/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

11.)
           
 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.) rendelet 
módosítása (Et.: 204/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

12.)
           
 

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2007. (V. 03.) 
rendelet módosítása (Et.: 203/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

13.)
           
 

Rendelet-tervezet az üzletek nyitvatartásának rendjérõl (Et.: 
195/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

14.)
           
 

Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó Társulási 
Megállapodás módosítása (Et.: 216/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

15.)
           
 

Ingatlanértékesítési bevételek kiváltása (Et.: 206/2007.)
 

Gromon István
Polgármester

 
16.)

           
 

A Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjének és 
rovatszerkesztõinek pályázata (Et.: 197/2007.)
 

Gromon István 
polgármester

 
17.)

           
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz (Et.: 205/2007.)
 

Gromon István
polgármester

 
18.)

           
P

Pilisvörösvár Béke utca 23. sz. alatti vízkár helyreállítása
(Et.: 208/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

19.)
           
 

Pilisvörösvár, Rákóczi köz végén lévõ kerítés helyreállítása 
(Et.: 212/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester



20.)
           
 

Pilisvörösvár, Vasút utcai vízelvezetés és az áteresz felújítása 
(Et.: 215/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

21.)
           
 

A FiberNet Zrt. részére közútkezelõi hozzájárulás megadása 
(Et.: 213/2007.)
 

Szakszon József
alpolgármester

22.)
           
 

A társadalmi szervezetek támogatásáról szóló rendelet 
megalkotása (Et.: 181/2007.)
 

Gromon István 
polgármester

 
23.)

           
 

Polgármesteri Beszámoló (Et.: 202/2007.) Gromon István
polgármester

 
24.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(Et.: 198/2007.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

25.)
           
 

Felvilágosítás kérés
 

 

Zárt
ülés

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím és „Pilisvörösvárért” 
emlékérem adományozása (Et.: 200/2007.)
 

Gromon István 
polgármester

 
Zárt
ülés

Felterjesztés Pest Megye Önkormányzata Közgyûlése által 
alapított kitüntetõ díjak adományozására (Et.: 209/2007.)

Gromon István 
polgármester

 
 
 
 

1. napirendi pont
Külsõs bizottsági tag lemondása illetve új bizottsági tag választása

(Et.: 199/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Megjelent az új OKSB tagjelölt, 
akinek a személyére a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerint a Polgármester tehet javaslatot. Az 
elõterjesztésben olvasható a személyi javaslat, Müller Mártát javasolja az OKSB külsõs bizottsági tagságára 
megválasztani. Az OKSB és az ÜB egyhangúlag elfogadásra javasolja Müller Márta bizottsági tagságát. 
Ismertette a jelölt által benyújtott szakmai önéletrajzot.
Szavazásra tette fel Müller Márta tanácskozási jogának megadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 11 igen egyhangú szavazattal megadta.
 
Kõrösy János: Kéri, hogy a jelölt mutatkozzon be bõvebben.
 
Müller Márta: Születése óta Pilisvörösváron él. Jelenleg a Puskin közben lakik.
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy támogassák Müller Márta külsõs bizottsági tagságát. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 176/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság új külsõs bizottsági tagjának megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi Altorjai Attila külsõs bizottsági 
tag lemondását és úgy dönt, hogy a Szervezeti és mûködési szabályzatról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendelet 25. 



§ (3) bekezdése alapján elfogadja a polgármester javaslatát és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 22. és 24. §-ai alapján az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság új külsõs bizottsági tagjának 
Müller Mártát, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola tanárát választja meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Gratulált Müller Mártának a külsõs bizottsági tagsághoz. Müller Mártának 
esküt kell tennie a Képviselõ-testület elõtt. Kéri, hogy az általa elõre felolvasott esküt Müller Márta mondja 
utána. Kéri, hogy minden jelenlévõ álljon fel. (Elhangzik a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerinti eskü.)
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Gyalogos átkelõhelyek és forgalomlassítók tervezésérõl (Et.: 211/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta, és módosítás 
nélkül támogatta a határozati javaslat elfogadását.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 177/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata 
gyalogos átkelõhelyek és forgalomlassítók tervezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 10. sz. fõúton a Petõfi Sándor 
utca csomópontjában a Budapest felõli ágon, és a Szent Erzsébet utca az Akácfa utca csomópontjában a 
Pilisszántó felõli ágon kijelölt két gyalogátkelõhelyet megtervezteti. A Képviselõ-testület a terveztetésre a 
mérnöki költségbecslés szerint bruttó 1.320.000 forintos keretösszeget biztosít a 2007. évi költségvetési 
rendelet 14. sz. melléklet VII. fõcím, 17. alcím tervek készítése címen rendelkezésre álló keretbõl.
A Képviselõ-testület a Szent Erzsébet utcában a forgalomtechnikai tervben elfogadott két gyalogátkelõ 
helyett – azok helyén, illetve szakértõvel egyeztetett helyen – és a gyalogátkelõ védelmében három, a 
forgalomtechnikai terv részleges szintemelésre vonatkozó I. sz. típusterve szerinti forgalomcsillapítást 
kivitelezi.
A Képviselõ-testület a kivitelezéshez az elõzetes becslés szerint szükséges 3.000.000 forintos keretösszeget 
a fejlesztési célhitel útépítési maradványa terhére biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Tájékoztató Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2007. év elsõ féléves gazdálkodásáról (Et.: 201/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és módosítás 
nélkül támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló 
tanácskozási jogának megadását.



 
No: 5
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló: Az elsõ félévi gazdálkodásról szóló beszámoló kedvezõ képet mutat a 
mûködtetési bevételek terén. Elmaradás a fejlesztéseknél van. Az ingatlanértékesítésnél mutatkozott az elsõ 
félévben lemaradás. A bevételeknél szeretné kiemelni a gépjármûadót. Január 1-jétõl új gépjármûadó lett 
bevezetve, ami a korábbi súlyadó helyébe lépett. Mikor a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletet 
megalkotta, még nem voltak ismertek a konkrét adatok. Jelentõs túlteljesítés várható a jogszabály-módosítás 
miatt.  A Képviselõ-testület 300 millió forintos folyószámlahitelt állapított meg a Hivatal számára. A Hivatal 
a keretet minden esetben betartotta, a keretet egy esetben sem lépték túl. Összességében a féléves 
gazdálkodás és az arról szóló beszámoló kedvezõen alakult. Elfogadásra javasolja a féléves beszámolót.
 
Kimmelné Sziva Mária: A korábbi belsõ ellenõrzési jelentésben feltüntetet hiányosságokat sikerült-e 
kijavítani?  A januári évhez képes javultak-e a hiányosságok?
 
dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló: A szakértõi vélemény elsõ részében utalt arra, hogy az elsõ félévi 
beszámolót a Képviselõ-testület 4 rendelettel módosította. A rendeletmódosítások szerepelnek a féléves 
beszámolóban. A rendeletmódosítások minden esetben jogszerûek, indokoltak voltak.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 178/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata az  
Önkormányzat 2007. évi elsõ féléves költségvetésérõl szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2007. elsõ félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
2006. éves belsõ ellenõrzési jelentések (Et.: 196/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta és módosítás 
nélkül támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 179/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
2006. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló jelentés elfogadásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján elfogadja a 2006. évi belsõ ellenõrzés tapasztalatairól 
szóló jelentést.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet hatályon kívül helyezése és új állattartási rendelet 

elfogadása (Et.: 207/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB és az ÜB tárgyalta és 
módosítás nélkül támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
új rendelet-tervezet elfogadását.
 
No: 8
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2007. (IX. 18.) rendelete

az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) rendelet hatályon kívül helyezésérõl és
új állattartási rendelet elfogadásáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú

szavazatával megalkotta.
 

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

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a helyi jelentõségû természeti értékek védetté nyilvánításáról 

szóló 7/1997. (VI. 16.) rendeletének hatályon kívül helyezése
(Et.: 210/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB és az ÜB tárgyalta és 
módosítás nélkül támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését és az új rendelet elõkészítésérõl szóló 
határozatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 180/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
helyi jelentõségû természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló új rendelet elõkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi jelentõségû természeti 
értékek védetté nyilvánításáról szóló 7/1997. (VI. 16.) rendeletének hatályon kívül helyezése után 
szakhatóságok bevonásával, szakmai vélemények megkérésével új rendelet megalkotását készíti elõ, 
melyben a Kálvária és az odavezetõ út, az Õrhegy, a Vércse szikla, a Klotild barlang, a Bányakápolna utcai 
hársfasor, a Gesztenye utcai gesztenyefasor, a Budai Nagy Antal utcai platánfasor, a Hunyadi utcai 
japánfasor, a temetõben található gesztenyefasor, a temetõ bejárata elõtti feketefenyõ, a Templom téren 
található eperfa, Háziréti patak, és Háziréti víztározó, az Iluska forrás, és a bányatavak védettségét meg 



kívánja tartani. Az új rendelet tervezetét továbbá a következõkre tekintettel kell elõkészíteni: a Kopárok 
védettsége megmarad, de a bányatelkek védettsége megszûnik, mivel a bányatelekké nyilvánítások korábbi 
idõpontúak, mint a védetté nyilvánítás.
 
Határidõ: 60 nap                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet hatályon kívül 
helyezésének elfogadását.
 
No: 10
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
25/2007. (IX. 18) rendelete

a helyi jelentõségû természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 7/1997. (VI. 16.) rendeletének hatályon 
kívül helyezésérõl

 
A Képviselõ-testület a rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 

igen egyhangú szavazatával elfogadta.
 

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

7. napirendi pont
Mûvészetek Háza 2007. évi költségvetés elõirányzatának módosítása

(Et.: 194/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Amikor elfogadták a Mûvészetek 
Háza költségvetését, akkor úgy gondolta a Képviselõ-testület, hogy még a 2007-es évben elkészül az épület 
és a bevételek realizálhatóak. Az idei évben még nem vártható bevétel a Mûvészek Házától, mivel nem 
készült el az épület. Emiatt szükséges módosítani a költségvetését az intézménynek. A Hivatal számításokat 
végzett, hogy mennyinek kell lennie ennek a  szükséges összegnek, így került bele a határozat tervezetébe a 
12 millió forint. A PVKB tárgyalta és módosítás nélkül támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Kõrösy János: Kérdése, hogy mivel várható egy státusz megszûnése az intézményben, ez figyelembe lett-e 
véve az összeg megállapításakor?
 
Gromon István polgármester: Nem lett figyelembe véve.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A dologi és a személyi kiadások teljesen függetlenek 
egymástól. Itt dologi kiadásokról van szó.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 181/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza 2007. év költségvetésének módosításáról 
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza 2007. évi 
saját bevétele elõirányzatát 12.000.000 forinttal csökkenti, egyben az intézmény finanszírozását 12.000.000 
forinttal növeli.
A finanszírozás forrása a Friedrich Schiller Gimnázium 2004. évi túlfinanszírozásából visszautalt 4. 909 e 
forint, a társadalmi szervezetek visszautalásából származó 1.108 e forint, a saját ingatlanok hasznosításából 
(közterület-használati és bérleti díjak) idõarányosan befolyt 4 millió forint és a még várható többletbevétel.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének 
módosítását a határozat értelmében terjessze be a Képviselõ-testület elé módosításra.
 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
8. napirendi pont

Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény minõsítésének kérelmezésérõl (Et.: 214/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ennél a napirendi pontnál kettõ 
határozatról szükséges szavazni. A PVKB és az OKSB tárgyalta és támogatta az I. sz. határozati javaslat 
elfogadását. Az OKSB tárgyalta és támogatta a II. határozati javaslat elfogadását. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak vétójoga van ebben az ügyben, de nem kívánt élni az egyetértési jogával. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 182/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény minõsítésének kérelmezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minõsítését kérelmezi. A 
Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 
Fedezet forrása a költségvetésérõl szóló 1/2007. (I. 31.) rendelet 17. számú melléklet 14. sora.
 
Határidõ: 2007. szeptember 25.                                  Felelõs: Polgármester, Intézmény vezetõje
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását. A határozati javaslat az átköltözés miatti telephely-módosításokról szól.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 183/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Alapító okiratának 3. pontját az alábbiakkal egészíti ki:



 
3. Telephelyei:
   Pilisvörösvár, Szabadság utca 21.
   Pilisvörösvár, Vásár tér 1.
   Pilisvörösvár, Templom tér 18.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Alapító okiratot egységes szerkezetben adja ki és a telephely-
módosításokat jelentse be az Oktatási és Kulturális Minisztériumban.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

9. napirendi pont
Létszámleépítés a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézményben (Et.: 217/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Bizonyára mindenki tudja, hogy 
az intézményvezetõ posztján változás történt 2007. augusztus 15-ével. A korábbi vezetõnek volt 
órakedvezménye, a jelenlegi vezetõnek pedig nincsen. Ebbõl adódik, hogy a zeneiskolában státuszfelesleg 
alakult ki. Az ÜB tárgyalta és támogatta az  I-es és a II-es számú határozati javaslatok elfogadását.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 184/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben történõ létszámleépítésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben feladatelmaradás miatt, a 
racionálisabb mûködtetés érdekében 1 fõ pedagógus státusz megszüntetését rendeli el 2007. szeptember 17-
étõl.
 
A Képviselõ-testület a Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény létszámát 2007. szeptember 17-étõl az alábbiakban határozza meg:
 

Lét-szám
2006.
12. 31.

Létszám 2007.
január 01-tõl

Létszám 2007.
szeptember 01-tõl

Létszám 2007.
szeptember 17-tõl

  pedagógus Egyéb 
dolgozó

Össze-
sen

Pedagó-
gus

Egyéb 
dolgozó

Össze-
sen

pedagógus Egyéb 
dolgozó

Össze-
sen  

24 14 10 24 14,5 10 24,5 13,5 10 23,5  
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosítását a fentiek szerint készítse 
elõ, és nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Fedezet forrása az intézmény költségvetése.
 
Határidõ: 2007. szeptember 17.                                                          Felelõs: Intézményvezetõ



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben történõ létszámleépítésrõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül – 
költségvetési szerveinél, intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál – a meglévõ üres álláshelyeken, az 
elõre láthatólag megüresedõ álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás 
következtében a munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatott(ak) 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség. 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a létszám-leépítési pályázatra a pályázatot nyújtsa be.
 
Határidõ: 2007. október 01., 2008. április 01. Felelõs: Polgármester, Intézményvezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésrõl szóló 1/2007. (I. 31.) rendeletének 

módosításáról (Et.: 218/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet módosításának elfogadását.
 
No: 16
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
26/2007. (IX. 18.) rendelete

a 2007. évi költségvetésrõl szóló 1/2007. (I. 31.)  
rendeletének módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

11. napirendi pont
Az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.) rendelet módosítása

(Et.: 204/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB, a SZEB és az ÜB 



tárgyalta és módosítás nélkül támogatta a rendelet-módosítás tervezetének elfogadását.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet módosításának elfogadását.
 
 
No: 17
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
27/2007. (IX. 18.) rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2007. (III. 02.)  
rendeletének módosításáról

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

megalkotta.
 

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

12. napirendi pont
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2007. (V. 03.) rendelet módosítása

(Et.: 203/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB és az ÜB tárgyalta és 
támogatta a rendeletmódosítás gondolatát. A SZEB a következõ módosításokkal javasolja elfogadásra a 
rendelet-tervezet: A Szociális és Egészségügyi Bizottság kéri a Képviselõ-testületet, hogy a 2008. évi 
költségvetési rendelet elfogadásakor vegye figyelembe a gyermekétkeztetési térítési díj-hozzájárulás 
támogatásának biztosítását.
Mikor a rendelet tervezetet a Hivatal elkezdte készíteni akkor, a SZEB-nek az volt a véleménye, hogy 
belefér a keretbe a gyermekétkezetés. Véleménye szerint a jövõ évrõl még ne szülessen döntés. Az idei év 
legyen egy próba és akkor kiderül, hogy hányan fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást amivel bõvül a 
rendelet, ami egyébként az ingyenes étkeztetésrõl szól a rászorulóknak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A jogosultságot nem tudják csak erre a költségvetési évre megállapítani, 
ezért érinteni fogja a jövõ évi költségvetést is az új támogatás. Ez a jogosultság értelemszerûen a tanévhez 
kötõdik és ez bizony átnyúlik egy költségvetési éven, ezért érinti is  az új költségvetési rendeletet.
 
Kõrösy János: A SZEB-nek van megtakarítása, ezért plusz jogcímen szeretne pénzt szétosztani. A 
megtakarítással nem a hiány lenne csökkentve, hanem újabb jogcím születne, ami alapján ki lehet osztani a 
pénzt, ami majd a jövõ évi költségvetési rendeletet fogja érinteni. Az állam visszatérítést ad különbözõ 
támogatásokra és vannak amelyekre nem.  
 
Gromon István polgármester: Vannak olyan gyermekek, akik az ebédjüknek a felét sem tudják kifizetni 
(hiszen jelenleg 50 %-os támogatásban részesülnének), emiatt egyáltalán nem ebédelnek, hiszen a család az 
ebéd felét sem tudja kifizetni. A SZEB-nek az lenne a célja, hogy ezek a gyermekek ebédhez jussanak.
 
Pándi Gábor: A SZEB év elején kap egy keretösszeget, amit õk osztanak fel.
 
Lukács Katalin: Véleménye szerint nem fog olyan sok gyermek jelentkezni az étkeztetésre. Az alsós 
gyermekek ingyen kapják az ételt. A SZEB-nek csak a fölsõs gyermekek egy részét kellene támogatnia és ez 
kb. 2 millió forint lenne évente.
 
Szöllõsi János: A SZEB az idei évben jól gazdálkodik a pénzzel, emiatt tudná kifizetni a 



gyermekétkeztetést.
 
Kõrösy János: Úgy gondolja, hogy gyermekétkeztetés lesz 50 %-os és 100%-os.
 
Zám Zoltán: Fiskális szempontból úgy gondolja, hogy van egy kis pénzmaradvány és az egybõl szét lesz 
osztva. Az a véleménye, hogy egy társadalmat az minõsíti, ahogy a gyermekekkel, idõsekkel és betegekkel 
bánnak. Elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
 
Gromon István polgármester: Nagyon meg van elégedve a SZEB munkájával, mivel meggondoltan, a 
rendelet rendelkezéseit minden esetben betartva osztják szét a rendelkezésre álló bizottsági keretet.
 
dr. Kutas Gyula: Véleménye szerint nem ez az elsõ ilyen jellegû rendelet-módosítás. A kormány szûkítette 
az adott jogokat egy törvénymódosításon keresztül.
 
Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ: 2005-ben a SZEB keret 46 millió forint volt. 2006-ban 25 millió 
forint lett a keret, ekkor kellet megszigorítani a rendeletet. Ekkor vette ki a Képviselõ-testület a 
gyermekétkeztetést a rendeletbõl és megszüntették a beiskolázási támogatást. A szociális és a 
gyermekvédelmi ellátást külön kell kezelni. Jelenleg a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó összes 
ellátás állami szinten abban merül ki, hogy egy igazolást adnak ki, miszerint normatív étkezésére jogosultak 
a gyermekek. Alsó tagozatig 100 %, felsõ tagozatban 50 %-os a gyermekétkeztetési támogatás. Rendkívüli 
támogatást ad a Szociális Bizottság általában évente háromszor. Az ápolási díjak is csökkentek az elõzõ 
évekhez képest. A megtakarítás ebbõl adódik, és azért gondolták a Bizottság tagjai, hogy megadják a 
gyermekek az étkezési hozzájárulást.
 
Gromon István polgármester: Az ebédnek az is az elõnye, hogy ha a gyermek az iskolában étkezik, akkor 
talán ott is marad a napköziben, és nem csavarog délután az utcán. 
 
Kõrösy János: A bizottsági ülésen felvetette, hogy igény lenne arra, hogy a gyermekek a nyári szünetben is 
megkaphassák az étkeztetést.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.
 
No: 18 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
28/2007. (IX. 18.) rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2007. (V. 03.)  
rendeletének módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával 

megalkotta.
 

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

13. napirendi pont
Rendelet-tervezet az üzletek nyitvatartásának rendjérõl (Et.: 195/2007.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy több mint egy éve van lehetõség 
arra, hogy a Képviselõ-testület rendeletben szabályozza az üzletek éjszakai nyitva tartását. Több olyan hely 
van, ahol nem megfelelõ a nyitva tartás, legfõképp nem is az éjszakai zenével van gond, hanem az 
üzletmenettel kapcsolatos járulékos éjszakai zajjal, ajtócsapkodással és beszéddel. A Képviselõ-testület 
rendeletben szabályozhatja ezt az éjszakai nyitva tartást.
 
Gromon István polgármester: A PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. A ÜB a következõ 
módosításokkal javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet: szombaton korlátozás nélkül legyen a 
nyitvatartási idõ meghatározva. 
 
Kõrösy János: Mi a helyzet akkor, ha a másik faluból jön a zaj? Kinél kell bejelenteni ezt a problémát?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az illetõ hely szerinti jegyzõhöz kell benyújtani a kérelmet, de ha nem az 
illetékes jegyzõnél jelentik be a zajt, az köteles határidõn belül áttenni az illetékes jegyzõhöz a beadványt.
 
Gromon István polgármester: Vannak olyan települések, ahol övezetekre osztják fel a várost. 
Pilisvörösváron nem lehet igazságosan és ésszerûen körzethatárokat találni. A jelenlegi rendeletben 
idõhatárok vannak meghatározva. Inkább védené azokat, akik pihenni vágynak. A vendéglátók nem örülnek 
annak, hogy korlátozzák a nyitvatartást, a szomszédok viszont nem örülnek a hangos zajnak. A vitatéma a 
hétvége lehet. A hétköznapot levédené, a hétvégeket is korlátozná.
 
Bruckner Katalin: Egy-két kirívó üzlet végett kell meglépni ezeket az intézkedéseket. Úgy tudja, hogy a 
jegyzõnél lehet kérni a továbbnyitva tartást. 60 vendéglátó ipari egység mûködik a városban. Úgy gondolja, 
hogy 11-ig legyen a nyitva tartás szabályozva.
 
Zám Zoltán: A körzetében ezeken a helyeken aláírásgyûjtésbe kezdtek a nagyon hangos zene és sikítozások 
ellen. Több lakó az elköltözés gondolatával foglalkozik. Az Önkormányzat pedig tehetetlen. Nem támogatja 
az éjjel két órás nyitva tartást hétvégén sem.
 
Szakszon József alpolgármester: Amennyiben 22 órakor kellene minden vendéglátóhelynek bezárnia, a 
Vörösvár Napoknak sem lehetne tovább nyitva tartani.  A húszon éves fiataloknak szükségük van a 
szórakozásra itt Pilisvörösváron tovább, mint 22 óra.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A rendelettervezet értelmében van lehetõség meghosszabbított nyitva tartást 
kérni a jegyzõtõl.  Ezt 8 nappal a rendezvény elõtt be kell jelenteni. A jegyzõ engedélyezheti, hogy a 
rendeletben meghatározott nyitva tartástól el lehessen térni alkalmanként. Ez a rendelet korántsem jelenti 
azt, hogy nem lehet majd esküvõket tartani vagy születésnapi rendezvényeket.
 
Gromon István polgármester: A rendelet csak a vendéglátó üzletekre vonatkozik. Ha a városnak lenne 
olyan része, ahol zajvédõ fal lenne elhelyezve, akkor nem lenne probléma. A Vörösvári Napokat nem szabad 
belevonni ebbe a kérdésbe.
 
Lukács Katalin: Legyen arra lehetõség, hogy szombatonként a fiatalok 22 óra után is tudjanak bulizni.
 
Bruckner Katalin: Ha valakit zavar egy vendéglátóhely hangja, akkor bejelenti az Önkormányzatnál és 
utána mi fog történni? Azért mert néhány kocsma nem tartja be a szabályokat, nem kellene korlátozni a 
város összes helyét.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ha a környéken lakókat zavarja a hangos zene, akkor hatósági eljárás 
keretében meg lehet tiltani a zeneszolgáltatást. Amennyiben a vendéglátóhely nem tartja be a korlátozást, 
akkor a mûködési engedélyét be lehet vonni.



 
Gromon István polgármester: Azt szeretné kérni, hogy valamilyen szabály szülessen ezzel az üggyel 
kapcsolatban.
 
Berchy József: Egyetért azzal, hogy 3 kocsma miatt nem lehet beszabályozni az összes helyet 
Pilisvörösváron. Van-e arra lehetõség, hogy csak a problémás helyek legyenek korlátozva?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ:  A nyitva tartást városszinten csak rendeletileg lehet korlátozni a rendelet 
megalkotásával, az egyedi ügyekben a jegyzõ jár el. Panaszok esetén a mûködési engedélyt be lehet vonni, 
illetve korlátozni lehet, ami polgári peres eljárást vonhat maga után.
 
Kõrösy János: A Klapka utcában szinte minden nap „randalírozások” vannak. Azt javasolná, hogy mikor a 
mûködési engedély kiadása megtörténik, akkor a közelben lakók is értesüljenek ezen új hely létrejöttérõl.
 
Zám Zoltán: Vannak olyan vendéglátóhelyek, amelyekre rengeteg panasz érkezett, de mégsem történt 
semmi. Javasolja, hogy engedéllyel lehessen nyitva tartani 11 óráig hétfõtõl csütörtökig és szintén 
engedéllyel 02 óráig. A Képviselõ-testület az engedélyeket úgy adhatná meg, hogy a környékben lakóknak 
lehessen írásbeli véleményét kikérni. Amennyiben a környéken lakók közül valaki nem járul hozzá, akkor 
ennek a kérésnek nincsen létjogosultsága.
 
Gromon István polgármester: Egyedi eljárásban a Képviselõ-testületnek nincsen hatásköre, csak 
rendeletalkotással tudja szabályozni a kérdést.
 
Szakszon József alpolgármester: Az eszközöket kell megadni a jegyzõnek, hogy lépni tudjon a problémás 
esetekben. Véleménye szerint mûködjenek továbbra is a vendéglátó egységek, és ahol bejelentés probléma 
van, ott korlátozni fogják a nyitva tartást.
 
Pándi Gábor: Az lenne a javaslata, hogy hétköznap 11 óráig, pénteken 1 óráig szombaton pedig 3 óráig 
lehessenek nyitva az érintett helyek.
 
Lukács Katalin: A javaslata az lenne, hogy pénteken és szombaton 4 óráig, hétköznap pedig 11 óráig 
legyenek nyitva a vendéglátóhelyek.
 
Gromon István polgármester: A zajmérések vége mindig az szokott lenni, hogy a zaj a tûréshatárokon 
belül van. Minél hosszabb a hajnali nyitva tartás, annál több a rongálás az adott környéken.  A problémát a 
nyitva tartásnál kell kezelni, mert máshol nem lehet.
 
Berchy József: A zajszínt nappal mérve vagy éjszaka nem ugyanaz. Éjszaka legalább a duplájának hat a 
megmért decibel.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Érzékszervi tapasztalás alapján is lehet bírságolni. Egy közterület-
felügyelõvel ezen a hétvégén is hivatalosan kilátogat a sportrendezvényre, hogy megtapasztalja, hogy 
túllépik-e a csendrendelet által elõírtakat, vagy nem. Egy helyszíni bírság maximuma 10.000 forint lehet. 
Ezek után pedig csendháborítás miatt eljárás indítható, ez egy szabálysértési eljárás. A rajrendelt mindenkire 
hatályos, így köteles minden esetben eljárni, legyen bárki a rendezvényszervezõ. Egyébként eddig egy 
esetben, egy bonyolult hatósági eljárás keretében tudták bekorlátozni egy vendéglátó-ipari egység 
zeneszolgáltatását.
 
Szakszon József alpolgármester: Az a probléma, hogy a zaj zavarja a környéken élõk nyugalmát. Ebben az 
esetben a vállalkozónak meg kell oldania, hogy ne legyen olyan hangos a zaj.
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint a jegyzõt kell felhatalmazni azzal, hogy korlátozza a 
zajhatást. Eseti engedélyt menet közben is ki lehet adni.



 
Zám Zoltán: Erõsen függõvé kellene tenni a lakókörnyezet véleményét. Legyen meghatározva, hogy egy 
vendéglátóhely meddig és hogyan tarthat nyitva, és egy limit is legyen meghatározva, amit a lakosság 
nyugalma korlátozhat. Tudomása szerint érkezett az Önkormányzathoz egy beadvány fényképekkel, lakosok 
aláírásaival, mégpedig illegális színes fémfeldolgozókról. Ezek a feldolgozók napközben is zavarják az ott 
lakók nyugalmát. 
 
Kõrösy János: A zajmérésnek is több típusa van.
 
Bruckner Katalin: Érdekesnek tartja, hogy még meg sem történt a sportbál, de már elõtte is volt bejelentés. 
Elég nagy gond, hogy a lakosság egyre kevésbé tûri a valamilyen mértékû hangokat. A Templom Téri 
Általános Iskola mellett lakik és nap mint nap hallgatja a hangzavart, szedi a szemetet de még soha nem 
jelentette be az Önkormányzatnál ezt a problémát. Egy rendeletet kellene készíteni, hogy az ideiglenes 
rendezvényekre engedély szükséges, a kocsmák mûködhetnek 0-24 óráig, de amennyiben lakossági 
bejelentés érkezik, akkor lehet korlátozni a nyitva tartást.
 
Gromon István polgármester: Jegyzõ asszony jelezte, hogy ezt a témát levenné napirendrõl, az SZMSZ 
rendelkezéseinek megfelelõen mint elõterjesztõ. Úgy látja: kialakult az a vélemény, hogy majd a 
szomszédok megmondják, hogy zavarja-e õket a szomszédban lévõ létesítmény zajhatása. Vannak olyan 
szomszédok, akik félnek a vendéglátótól.
 
Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzat meghatároz egy idõintervallumot, ami az eredeti 
elõterjesztésben szerepelt, hogy mettõl meddig lehetnek nyitva az említett intézmények. Ezen felül a 
környékben élõk írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával fordulhatnának az Önkormányzathoz.
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztõ kérésének megfelelõen leveszi napirendrõl az elõterjesztést.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Köszöni az észrevételeket és a konkrét javaslatokat, úgy gondolja, hogy a 
napirend tárgyalása során elhangzottak alapján átgondolják a tervezetet.
 
 

14. napirendi pont
Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás módosítása

(Et.: 216/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az Önkormányzat megkapta a mûködési engedélyt az Intézményfenntartó 
Társulásra a Közigazgatási Hivataltól. Egy törvényességi igazolásra is szükség van a Közigazgatási 
Hivataltól azért, hogy megigényelhessék a plusz Kistérségi normatívát. A megállapodásban javasolnak egy 
kiegészítést elfogadni, amit a Közigazgatási Hivatal javaslata alapján szerkesztettek meg.
 
Gromon István polgármester: A SZEB és az ÜB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 186/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata az 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szociális alapfeladatok 
ellátására létrehozott Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását kiegészíti az alábbiakkal:



 
7.4. A társult Képviselõ-testületek a társulás mûködését kétévente értékelik, melyet megelõzõen jegyzõik 
útján a költségek felhasználásának módját közösen ellenõrzik. A polgármesterek a képviselõ-testületnek 
évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a társulás tevékenységérõl, a pénzügyi 
helyzetrõl, a társulási cél megvalósulásáról. Az alakulás évében a költségek közös viselésének 
megállapítása az 5.4. pontban foglaltak alapján jegyzõi egyeztetést követõen kerül meghatározásra.
 

A Képviselõ-testület a Társulási Megállapodás 11. pontját az alábbiakra módosítja:
 
11. A társult települések Képviselõ-testületei kijelentik, hogy mikrotársulásként mûködnek a Pilis-Buda- 
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti keretén belül, mely szervezõ tevékenységével biztosítja a 
színvonalas feladatellátást.
 
A Képviselõ-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képezõ, egységes szerkezetbe foglalt 
Megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Ingatlanértékesítési bevételek kiváltása (Et.: 206/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Szakszon József alpolgármester: Ismertette az elõterjesztést.
 
Gromon István polgármester: A PVKB tárgyalta és a Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a következõ kiegészítéssel:
A fõbb tényezõk:

-               A kötvény felhasználási célja helyett kibocsátási célja szerepeljen,
-               Elõtörlesztés lehetõség helyett elõtörlesztés (rész- és teljes) összeghatártól függetlenül: 

díjmentes szerepeljen
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 187/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat nem teljesült ingatlanbevételeinek zártkörû forgalomba hozatalú kötvénykibocsátással 
való kiváltásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet 390. 030 e 
forint névértékû kötvény - zártkörû forgalomba hozatalú - kibocsátására.
 
Fõbb tényezõk:
-          Futamidõ: 20 év,
-          Kamatperiódus: negyedéves,
-          Kamatozás módja: változó,
-          Kamatláb: 3 havi BUBOR       +,- %                  
-          Kibocsátás: forintban,



-          A kötvénykibocsátás tervezett idõpontja: 2007. december 1.
-          A tõke visszafizetése: 2 év türelmi idõ után, negyedévente,
-          Kibocsátási ár: 100 %,
-          A kötvény kibocsátási célja: önkormányzati kiadások finanszírozása, szabadon felhasználható keret,
-          Biztosítéki rendszer: az önkormányzat futamidõ alatti költségvetése,
-          Elõtörlesztési lehetõség (rész- és teljes) összeghatártól függetlenül: díjmentes,
-          Szervezési költségek maximuma (Keller Zrt-nek fizetendõ díjjal együtt): 1,7 millió forint.
-          Egyéb költség nem számolható fel.
 
A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény visszafizetés idõtartama alatt a kötvényt és 
járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen - a költségvetési 
rendeletébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat-módosításai során figyelembe veszi.
 
 A Képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt 
kötvénybõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve a kötvénykibocsátás nem esik a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
 
A Képviselõ- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos pályázati 
eljárást lebonyolítsa és ennek keretében megbízza a MultiContact Consulting Kft-t  a versenyeztetési eljárás 
lefolytatásával.  A beérkezõ pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el. A Képviselõ-testület fenntartja 
magának a jogot, hogy amennyiben a folyószámlahitel kamatfeltételeinél rosszabb ajánlatot kap, 
eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.
 
Fedezet a pályázati eljárás lebonyolítására a szakértõi kereten rendelkezésre álló összeg.
 
Határidõ: azonnal és 2007. október 15-ig.                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
A Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjének és rovatszerkesztõinek pályázata

(Et.: 197/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Az OKSB és az ÜB tárgyalta és támogatja a határozati javaslatokat a következõ módosítással: valamennyi 
pályázati kiírásba a „Pályázati feltételek” után kerüljön be egy, a megbízási díjra vonatkozó bekezdés, az 
alábbi tartalommal:
- a felelõsszerkesztõ és a rovatszerkesztõk díjazása a Vörösvári Újság hatályos Szervezeti és mûködési 
szabályzata szerint történik.
- „A lap adatai” között kerüljön feltüntetésre, hogy megbízási szerzõdés megkötésére kerül sor,
-  A „Nemzetiségi rovat” pályázati feltételei közé kerüljön beillesztésre, hogy C típusú felsõfokú, német 
nyelvvizsga.
 
Kõrösy János: Nem ért egyet azzal, hogy szerepeljen feltételként a felsõfokú nyelvvizsga.
 
dr. Kutas Gyula: Egyetért a felsõfokú nyelvvizsgával, mint feltétellel.
 
Gromon István polgármester: A határozati javaslatokról külön-külön kell szavazniuk. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.



 
No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 188/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjére vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság felelõs szerkesztõjére vonatkozó pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a környezõ 
települések helyi lapjaiban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben 
szokásos egyéb módokon jelentesse meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
Határidõ: 2007. december 31.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 189/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság „nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet” c. rovat 
rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság nemzetiségi kultúra, nemzetiségi nyelv, hagyományõrzés, helytörténet c. rovat 
rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a környezõ 
települések helyi lapjaiban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben 
szokásos egyéb módokon jelentesse meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
 
Határidõ: 2007. december 31.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 190/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság „oktatás, kultúra, mûvészet” c. rovat rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati kiírás 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság oktatás, kultúra, mûvészet c. rovat rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati felhívást jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a környezõ 
települések helyi lapjaiban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben 
szokásos egyéb módokon jelentesse meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
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Határidõ: 2007. december 31.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 191/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság „sport, szabadidõ, egészséges életmód” rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati 
kiírás elfogadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság sport, szabadidõ, egészséges életmód c. rovat rovatszerkesztõjére vonatkozó pályázati 
felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a környezõ 
települések helyi lapjaiban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben 
szokásos egyéb módokon jelentesse meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
 
Határidõ: 2007. december 31.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslat 
elfogadását. Jelenleg a felelõs szerkesztõ látja el a tördelésszerkesztõi teendõket. Természetesen, ha valaki a 
rovatnak vagy a felelõs szerkesztõnek a státuszát elnyeri és vállalja a tördelésszerkesztõi feladatok ellátást, 
akkor a kettõre együtt is tudnak szerzõdést kötni.
 
No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 192/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vörösvári Újság tördelõszerkesztõjére vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és 
mûködési szabályzata (35/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal elfogadva) 5. § (4) bekezdésének megfelelõen a 
Vörösvári Újság tördelõszerkesztõjére vonatkozó pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Vörösvári Újságban, a környezõ 
települések helyi lapjaiban, a www.pilisvorosvar.hu honlapon, a kábeltévén, a Pilis Tv-n és a helyben 
szokásos egyéb módokon jelentesse meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el.
 
Határidõ: 2007. december 31.                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

17. napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz (Et.: 205/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Volt már olyan idõszak, amikor az 
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Önkormányzat részt vett ebben a programban. Jónak tartaná, ha a szociális keretbõl erre a célra, vagyis a 
tanulásra is lenne fordítva valamilyen összeg. Ez az Önkormányzatnak 500.000 forint kiadást jelentene.
Az OKSB elfogadásra javasolja a 205/2007. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot, és 500 e 
forint összeghatárig javasolja biztosítani az ösztöndíj összegét a 2008. évi költségvetésbõl.
Az OKSB és PVKB szerint a határozati javaslat végére, az A és B pont helyett a következõ mondat kerüljön:
- A Képviselõ-testület a pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatai alapján értékeli.
A PVKB az OKSB által javasolt módosításokat támogatta egyhangúlag.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az OKSB és PVKB 
módosítási javaslatával.
 
No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 193/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
felsõoktatási ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához és felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási 
nyilatkozatot aláírja. A Képviselõ-testület elfogadja az ösztöndíjrendszerben való részvétel feltételrendszerét.
A Képviselõ-testület úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletének megfelelõen kiírja a pályázatot 
a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók („B” típusú pályázat) számára.
 A Képviselõ-testület az ösztöndíj összegét 2008. évben 500.000 forint összeghatárig  biztosítja. A 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelettervezetet a fentiek alapján terjessze a 
Képviselõ-testület elé jóváhagyás céljából. A Képviselõ-testület a pályázatokat az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatai alapján értékeli.
 
Fedezet forrása a 2008. évi költségvetés.
 
Határidõ: 2007. október 1.                                                     Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

 
18. napirendi pont

Pilisvörösvár Béke utca 23. sz. alatti vízkár helyreállítása
(Et.: 208/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB és az ÜB tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
 
Szakszon József alpolgármester: A Vis maior pályázatban szerepel ez a helyreállítás.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.



 
No: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 194/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Béke utca 23. szám elõtti vízkár helyreállításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Béke u. 23. 
szám elõtt 2007. augusztus 11-én történt özönvízszerû esõzés következtében létrejött vízkárt - a tulajdonos 
által épített csatornacsövet és kiömlõfejet, ami beledõlt a fõ vízelvezetõ árokba, és a kerítéspillért - 
helyreállíttatja eredeti állapotába.
 
A Képviselõ-testület a helyreállítási munkák elvégzéséhez a korábban bekért árajánlatok alapján szükséges 
1.764.424 forint összeget (4 ÉPV Kft.) biztosítja a 2007. évi költségvetési rendelet VII. fõcím, 17. alcím 
városüzemeltetési szolgáltatás címen rendelkezésre álló keretbõl.
 
Határidõ: 60 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
Pilisvörösvár, Rákóczi köz végén lévõ kerítés helyreállítása (Et.: 212/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Szakszon József alpolgármester: Magánkerítés épülne közpénzbõl, mert arra lejt az út és a nagyobb esõnél 
a vízáradat bedönti, ahogy az meg is történt ebben az évben. 1 méter szintkülönbség van az út és az ingatlan 
szintje között.
 
Gromon István polgármester: A PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 28
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 195/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Rákóczi köz végén lévõ támfal építésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi köz végén lévõ, a 
csapadékvíz miatt kidõlt kerítés helyébe egy megtámasztó támfalat építtet és a megdõlt kerítésszakaszt 
helyreállítja.
 
A Képviselõ-testület a munkák elvégzéséhez az elõzetes hivatali költségbecslés alapján szükséges 510. 000 
forintos a fedezetet a 2007. évi költségvetési rendelet VII. fõcím, 17. alcím városüzemeltetési szolgáltatás 
címén rendelkezésre álló keretbõl biztosítja.
 
Határidõ: 60 nap                                                                                Felelõs:  Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Lukács Katalin távozott az ülésrõl 2106



 
 

20. napirendi pont
Pilisvörösvár, Vasút utcai vízelvezetés és az áteresz felújítása (Et.: 215/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Szakszon József alpolgármester: Egyetért ezzel a felújítással. Megkérte Molnár Sándort, hogy fáradjon be 
a Hivatalba és nézze meg a mûszaki tartalmat.
 
Gromon István polgármester: A Vasút utcánál található egy áteresz, amire lezúdult rengeteg mennyiségû 
hordalék augusztusban az özönvíz szerinti esõzésekkor. Azt út alatt a beton nagyjából stabil, de a kishíd, ami 
a járda alatt megy, az omladozik. Az elõterjesztésben ennek a munkának az elvégzéséhez szükséges 
költségek találhatók meg.
 
Szöllõsi János: Egyetért ezzel a munkafolyamattal. A volt Szent János-tó felõl is érkezik hordalék, egy 
hatalmas vízgyûjtõ medencére lenne szükség ezen a részen, ahol a két vízfolyás összeér. Ezt pedig 
végigvinni a Strand közön és úgy tovább a Slötyi felé. Bízik benne, hogy megvalósul ennek a problémának a 
helyreállítása is.
 
Gromon István polgármester: Ezeknek a költségeknek egy részét a MÁV-val szeretné kifizettetni, mivel 
az õ telkükrõl érkezett e hordalék.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 29
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 196/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
Vasút utcai vízelvezetéssel kapcsolatos munkákról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vasút utcai áteresz felújítását, 
a vízelvezetõ rács készítését és a vízelvezetõ árok felújítását elvégezteti.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére a 4-ÉPV Kft-vel 1.441.251.Ft + ÁFA 
=1.729.501 forint szerzõdéses összegre.
 
A Képviselõ-testület a szükséges 1.729.501 forint fedezetet a fejlesztési célhitel útépítési maradványa 
terhére biztosítja.
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

21. napirendi pont
A FiberNet Zrt. részére közútkezelõi hozzájárulás megadása (Et.: 213/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Szakszon József alpolgármester: Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõtõl szeretné megkérdezni, hogy az 
ügyben mi a szakmai véleménye?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Kiszámolta a megvalósulási tervdokumentáció alapján a hálózat 
hosszát, ami 22.358 méter. A 3500 forintos folyóméterrel árral számítva az egyszeri megváltási díj, amit a 



FiberNet-nek fizetnie kell a szakhatósági hozzájárulás alapján, az 78 millió 254000 forint. A Képviselõ-
testületi határozat alapján megadott szakhatósági hozzájárulást a Hírközlési Hatóság részére lett megadva. A 
Hírközlési Hatóság a határozatába foglalta ezt a kötelezettséget. Ez ellen fellebbezéssel élhetett volna a cég, 
amit nem tett meg, megépítette a hálózatot munkakezdési hozzájárulás nélkül. A használatba vételi 
engedélynél, mikor a szakhatósági hozzájárulás nem lett megadva, az alapján a Hírközlési Hatóság a 
használatba vételi engedély kérelmét elutasította. Ez van jelenleg másodfokon. A szakhatósági hozzájárulás 
megszerzése érdekében, a másodfokú eljárásban a másodfokú szakhatóságot kereste meg az eljáró hatóság. 
Ez esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, aki egy egyeztetést hívott össze a Hivatalba. A FiberNet 
korábbi levelekben is, meg a bejáráson is azt nyilatkozta, hogy mivel ez egy óriási összeg, ezt nem tudja 
megfizetni. A Hatósággal az egyezetés során az a megegyezés született, hogy tesznek egy ajánlatot a 
Képviselõ-testületnek. Az ajánlat 0 forint volt. A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a régi hálózat elbontása a 
Hírközlési Hatóság határozatában szerepel, hogy engedélyes köteles a tárgyi építmény megvalósulást 
követõen, a felesleges üzemen kívülivé váló hálózat részek elbontása felõl intézkedni.
 
Bruckner Katalin: A FiberNet rengeteg gondot, problémát okozott az Önkormányzatnak, ezért semmiféle 
méltányosságot nem tud elképzelni azért, mert tárgyalóképtelen volt a cég. Ha egy lakos felhívja a FiberNet-
et, akkor minden felelõséget az Önkormányzatra hárítanak, és ez nem tesz jót a városnak. Arról is volt szó, 
hogy amennyiben esély lesz rá, az összes kábel a föld alá kerül.
 
Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzat a kábeleket tényleg a föld alá szerette volna tenni, de 
ez egy nagyon nagy feladat lett volna, ami a lakosokra is nagy terhet rótt volna.
 
Zám Zoltán: A céget tárgyalóképtelenek tartja. Dönteni kellene errõl az ügyrõl, mivel van egy aláírt 
szerzõdés, ami nem lett megtámadva jogilag. Ezt a szerzõdés az Önkormányzatnak 78 millió forintot 
jelenthet független attól, hogy mire lesz fordítva. Jogilag körül kellene járni ezt a kérdést.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Jelenleg is használatba vételi engedély nélkül üzemelteti a 
hálózatot a cég.
 
Kimmelné Sziva Mária: Az elõfizetõk közé tartozik kezdetektõl fogva, nem volt olyan hét, hogy 
problémamentes lett volna a szolgáltatás. A mai napig vannak problémák a szolgáltatással.
 
Pándi Gábor: Meg van elégedve a FiberNet szolgáltatásával. Véleménye szerint is nehezen megvalósítható 
a kábelek földalatti elvezetése. Ezt a felvetést elõre kellett volna jelezni az üzemeltetõnek, nem volt egy 
korrekt dolog, hogy a kivitelezõnek utólag szóltak a földalatti vezeték elvezetésérõl.
 
Gromon István polgármester: Egyetért Pándi Gáborral. Mindenképpen szeretne megegyezni a céggel. Az 
Önkormányzat követelése emberileg nézve irreálisan magas.
 
Bruckner Katalin: Nem arról van szó, hogy a Képviselõ-testület mindenképpen a föld alá szeretné tenni a 
vezetékeket, hanem egy megváltási díjat szeretne kérni. Az Önkormányzat meg szeretett volna állapodni a 
FiberNet Zrt-vel az elsõ tárgyaláson.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: A cégnek az egyeztetõ tárgyalások után lett volna lehetõsége, 
hogy piaci ajánlatot adjon. A 0 forint nem mutat fizetési hajlandóságot. Ha a Képviselõ-testület fenntartja az 
eredeti határozatban foglaltakat, akkor a Nemzeti Közlekedési Hatóság ad szakhatósági hozzájárulást annak 
figyelembe vételével, hogy továbbra is fenn lett tartva és ennek függvényében folyik tovább a másodfokú 
eljárás.  
 
Kõrösy János: Egy hálózati fenntartás szinte semmilyen kiadásokkal nem jár a cég részérõl. Két éve 
kivezettette a FiberNet-et otthonából, a rossz minõségû szolgáltatás miatt.
 



Gromon István polgármester: Mikor tárgyalást folytatott a cég képviselõivel udvariasan beszéltek vele, jó 
benyomása volt a cégrõl, a tekintetben, hogy véleménye szerint megállapodást keresnek.
 
Bruckner Katalin: Véleménye szerint, ha ez az ügy a jelen állapotában folytatódik, akkor a szolgáltatás le 
lesz kapcsolva. A Vörösvári Újságba is le kellene közölni, hogy mi a helyzet a FiberNet Zrt-vel 
kapcsolatban.
 
Szakszon József alpolgármester: A FiberNet Zrt. közel 100 településen szolgáltatja a kábel tv-t és csak 
Pilisvörösvár problémás elmondásuk szerint. 
 
Gromon István polgármester: A PVKB tárgyalta és a Bizottság nem fogadja el a cég ajánlatát, melyet 
komolytalannak és egyben sértõnek tart.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 30
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 197/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozata a 
FiberNet Zrt. méltányossági kérelmérõl egyszeri megváltási díj megfizetése tárgyában
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a FieberNet Zrt. 2007. július 16-
án beterjesztett méltányossági kérelmével kapcsolatosan a 215/2004. (XI. 04.) Kt. számú határozatában 
foglaltakat fenntartja és a FieberNet Zrt. számára a légvezetékek elhelyezésének engedélyezéséért elõírt 
egyszeri megváltási díjat nem csökkenti.
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
A társadalmi szervezetek támogatásáról szóló rendelet megalkotása

(Et.: 181/2007.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
OKSB tárgyalta és elfogadásra javasolja a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról 
szóló rendelet-tervezetet a következõ módosítással:
- az 1. § (4) bekezdése kerüljön törlésre,
- a rendelet-tervezet 3. sz. mellékletben a százalékok alapján csökkenõ sorrendben állítsák fel a kategóriákat 
és a konkrét támogatási összegek kerüljenek törlésre,
- a polgármesteri civil összege az éves civil támogatási keret 2,5 %-ában kerüljön meghatározásra.
 
Az ÜB tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az OKSB által elfogadott módosításokkal és a 
következõ kiegészítéssel: a rendelettervezet 3. § (2) bekezdése egészüljön ki a következõ évi támogatására 
kifejezéssel.
 
Bruckner Katalin: Nem ért egyet azzal, hogy a Képviselõ-testület döntsön a Német Nemzetiségi 
Egyesületek támogatásáról. Az lesz a probléma, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz beérkeznek 
az igények és el lesz fogadva, a Képviselõ-testület pedig vitatkozik majd az összegekrõl. Véleménye szerint 
errõl a kérdésrõl a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kellene döntenie.
 
Sax László NNÖ elnök: Kéri, hogy továbbra is biztosítva legyen a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 
az a lehetõség, amit a Képviselõ-testület, ha kívánja, akkor elvehetni a Nemzetiségi Önkormányzattól. 
Pilisvörösvár elsõként vezette be azt a rendszert, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosította azt a 



lehetõséget, amit a város a nemzetiségi civil szervezetek részére biztosít, azt a Nemzetiségi Önkormányzat 
osztja fel az egyesületek között.  A jelen esetben a kialakult helyzet nem lehet egy meghatározó jelenség, 
hiszen a 6 egyesület közül 1 egyesület nem elégedett a pénzével. Az idei évben ez az egyesület nem végzett 
olyan tevékenységet, ami alapján pénzt igényelhetne. Ennek az egyesületnek a leadott költségvetése szerint 
jár a megítélt összeg bár ezzel nincsen megelégedve. Dönthet úgy is a Képviselõ-testület, hogy magára 
vállalja ennek az ügynek a felelõsségét. Minden egyesület a mûködéshez szükséges összeg 75 %-át 
megkapja. A fennmaradó 25 %-át pedig a programjaik lehetõségére van fenntartva. Ez volt az alapkoncepció 
az idei évben.
 
Zám Zoltán: A 3. számú melléklethez szeretne hozzászólni. A százalékok milyen szempontok szerint lettek 
meghatározva?  Legyen felülvizsgálva a két legjobban támogatott csoport a szolgáltató jellegû és 
sportegyesületek. Úgy gondolja, hogy a szolgáltató jellegû egyesületek komoly anyagi problémákkal 
küszkõdnek.
 
Gromon István polgármester: Ez egy tájékozató jellegû táblázat. Törölve lesz, csak nem készült új 
elõterjesztés. Mint elõterjesztõ az 5. §-t törölni javasolja az elõbb elhangzottak alapján.
 
Szakszon József alpolgármester: Az a pénz, amit megkapott a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az már 
az õ tulajdona.
 
Sax László NNÖ elnök: Szeretné megköszönni, hogy a Képviselõ-testület továbbra is biztosítja a 
lehetõséget a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Amennyiben a Képviselõ-testület szeretné, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat döntéseit elhozza a következõ Képviselõ-testületi ülésre.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását a bizottsági módosításokkal és az 5. § törlésével.
 
No: 31
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
29/2007. (IX. 18.) rendelete

a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló
rendelet megalkotásáról

 
A Képviselõ-testület a rendelet-tervezetet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával megalkotta.
 

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

23. napirendi pont
Polgármesteri Beszámoló (Et.: 202/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a polgármesteri 
beszámolót.
 
Bruckner Katalin: Az lenne a kérdése, hogy a Mûvészetek Házának az átadása hogy zajlik?
 
Gromon István polgármester: A Pilis Security õrizte az épületet az átadásig a rendkívüli ülés éjszakájától, 
amikor az elállásról döntöttek. Megkezdõdött az állapotok rögzítése videofelvétellel. Ez néhány cd-nyi 
anyag lett, amit közjegyzõ hitelesített. Az épületbe csak a kivitelezõ és az Önkormányzat együttesen 



léphetett be egészen addig, amíg a mûszaki ellenõrök fel nem készültek a hivatalos átadás-átvételre.  A Pilis 
Security elkészítette a riasztó rendszert, ami jelenleg már mûködik. A zárak lecserélése megtörtént. Jelenleg 
a kulcsokat csak a jegyzõasszony engedélyével lehet megkapni. Szándékai szerint meg kellene kísérelni egy 
peren kívüli egyezséget. Abban az esetben, ha meg lehet arról egyezni, hogy mi készült el és mi nem és 
mekkora az értéke az elkészült munkának. Ha nem sikerül megegyezni, akkor a következõ lépés a per lesz.  
Az Önkormányzat megbízott egy ügyvédi irodát, hogy az ügyet menedzselje vagy a közös megjegyzés, vagy 
egy esetleges per folyamán.
 
Szöllõsi János: Az lenne a kérdése, hogy a maximum összegrõl, vagyis a 262-26 millió forinttól indul-e a 
dolog?
 
Szakszon József alpolgármester: Van egy adott költségvetés, és azon be kell jelölni, hogy mi van kész és 
mi nincsen. Amik készen vannak, kiadnak egy számot. Amit a kivitelezõ megvalósított, arra jár a pénz. Az 
Önkormányzatnak jár a kötbér a jóteljesítési garancia. Jár az ezen felüli károk összesítése, ehhez szükséges 
az ügyvéd segítsége. Jelenleg még a mûszaki ellenõrök készítenek egy listát, ami a jelen állapotról ad képet. 
Kérte a mûszaki ellenõröket, hogy írjanak egy listát, hogy mi az, amit még el kell végezni az épületen. 
Amennyiben a Képviselõ-testületnek bármilyen ötlete van, jutassa el a mûszaki osztályra.
 
Zám Zoltán: Úgy érzi, hogy több pénz lett kifizetve a kivitelezõnek, mint amennyi munka elkészült. 
Véleménye szerint az elvégzett munka minõsége nem megfelelõ.
 
Szakszon József alpolgármester: Valóban nem a legjobb minõségû az elvégzett munka.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 32
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

24. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 198/2007.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 33
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

25. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 



Pándi Gábor: Lakossági bejelentés alapján mondaná el, hogy a házszámozás, ami jelenleg zajlik 
Pilisvörösváron, azt a folyamatot felül kellene vizsgálni, mert vannak ésszerûtlen dolgok ezzel kapcsolatban. 
A forgalomtechnikai tervvel kapcsolatban is szeretné mondani, hogy többen felkeresték, hogy nem 
megfelelõ az utcák egyirányusítása. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A házszámozás több éve, a rendelet elfogadása óta húzódó probléma. Sok 
utcában helyrajzi szám van a házszám helyett. Olyan is volt, ahol a házszámozás össze-vissza volt egy-egy 
utcában. Akinek problémája van a házszámozással kapcsolatban, fáradjon be a Mûszaki osztályra és keresse 
fel Zakariás János közterület felügyelõt a problémával. A határozatok kézhezvétele után ingyenesen 
átírathatók a lakcímkártyák az Okmányirodában. Az új lakcím-nyilvántartási rendszer alapja az új 
házszámok kell hogy legyenek.
 
Gromon István polgármester: Tisztában van azzal, hogy a házszámozás megváltoztatása felháborodást 
kelt a városban. Próbált utána járni ennek a dolognak, de nem lehet rajta érdemben változtatni. A Vörösvári 
Újságba ír egy cikket a házszámozással kapcsolatosan. Ha a házszámozás sikeresen befejezõdik, akkor rend 
lesz Pilisvörösváron ebbõl a szempontból.
 
A forgalomtechnikai tervvel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy ha a képviselõk a saját körzetükben 
észlelik a hibákat, és a lakókkal egyeztetnek, utána a mûszaki osztályra jelentsék be a problémát, és azt 
rugalmasan kezelik, kijavítják.
 
Bruckner Katalin: Szeretné megköszönni az elkészült lépcsõket a piactéren. A szabadidõ sportcentrummal 
kapcsolatban kiemelt projektként 600 millió forintot lehet nyerni, de az elõkészületeket el kellene kezdeni. 
Azt szeretné kérni, hogy foglalkozzanak többet ezzel a dologgal.
Néhány hónappal ezelõtt szóba került a környezetvédelem lakossági tájékoztatása. A Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy a lakosság tájékoztatásra 
készül egy anyag, de ezzel kapcsolatban nem történt elõre lépés.
 
A méhtelep megszûnésével is problémák vannak, mert az emberek nem tudják hova szállítani a vasat.  
 
Zám Zoltán: A ligeti vasút lépcsõjének az elkészülését szeretné megköszönni és a parkoló murvázását. 
Ezek után már csak a ligetrõl kivezetõ utat kellene helyrehozni.
Szeptember 22-ére két környezetvédõ egyesülettel és a ligeti polgárõrséggel együtt kitakarítják az erõdbe 
vezetõ utakat. Szeretné megkérni a képviselõket, hogy akiknek idejük engedi, vegyenek részt ebben a 
takarításban.
 
Gromon István polgármester: Az úttal kapcsolatban annyit tud mondani, hogyha útépítésre kerül a sor, 
akkor az említett útszakasz az elsõk között kerül rendezésre.  
 
Sax László NNKÖ elnöke: A Lõcsey utca végében lett meghatározva, hogy a Szent István park legyen a 
neve ennek a területnek. Úgy gondolja, hogy a Hivatal elõtti teret kellene elnevezni Szent István térnek.
 
A Fõ utcán a sorompónál, a kanyarban a hordalék lerakódik és a járdára is kitolódik. Azt szeretné kérni, 
hogy ez a terület legyen takarítva.
 
Gromon István polgármester: Tudomása van a hordalék problémáról, már fel is szólította a PEMÁK-ot a 
munka elvégzésére. A Hivatal elõtti területet Fõtérnek nevezné el, nem Szent István térnek. Bezárta a 
napirendi pont tárgyalását, és zárt ülést rendelt el.                  
 
 
 
 

K.m.f.



 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ


