
Ikt. szám: 01-55/22/2016.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2016. november 24. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János,
dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Páva Gábor városgondnoksági osztály
vezetõ, Péntek Beáta a Napos Oldal Szociális Központ vezetõje, Palkovics Mária – Pilis Tv, Vörösvári 
Újság  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni az „Önkormányzati fõzõkonyha átszervezése a 
Polgármesteri Hivatal alá (Et.: 247/2016.)” c. elõterjesztést, melyet a polgármesteri beszámoló elõtt javasol 
megtárgyalni. Szavazásra tette fel az napirendi pont felvételét és a napirendek sorrendjének elfogadását.  
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és a napirendek sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12  fõ)
12 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                           Elõadó
 



1.)   Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl (Et.: 
235/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2016. évi 
költségvetésérõl szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 243/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetési koncepciója (Et.: 241/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
4.)   A likvidhitel szerzõdés 2017. évre vonatkozó 

meghosszabbítása (Et.: 239/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
5.)   A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása az idegenforgalmi adó bevezetése 
miatt (Et.: 244/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

6.)   A 2017. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása (Et.: 
234/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
7.)   A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Szervezeti 

és mûködési szabályzata módosításának jóváhagyása 
(Et.: 233/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 



8.)   A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának módosítása (Et.: 232/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
9.)   A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 

módosítása, módosító okiratának elfogadása (hiánypótlás 
következtében) (Et.: 238/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

Zárt
ülés

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása 
(Et.: 242/2016.)
 

   Gromon István
   polgármester

 
 

10.)
           
 

Önkormányzati fõzõkonyha átszervezése a Polgármesteri Hivatal 
alá (Et.: 247/2016.)

Gromon István
 polgármester

 
11.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 245/2016.) Gromon István
 polgármester

 
12.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
(Et.: 237/2016.)  

 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

13.)
           
 

Felvilágosítás kérés                

 
1. napirendi pont

Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális
 Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 235/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést.
 
Selymesi Erzsébet: Kérdése, hogy Piliscsaba település, amennyiben csatlakozik a Társuláshoz, milyen 
feladatellátásokat kíván igénybe venni?  
 
Péntek Beáta intézményvezetõ: Piliscsaba önkormányzata a házi segítségnyújtással kapcsolatosan kereste 
meg az Intézményfenntartó Társulást, melyet igénybe szeretne venni. A Társulás egy ajánlatot készített az 
érintett önkormányzat számára.
Piliscsaba Város Önkormányzatának esetleges elfogadó határozata után szükséges lesz még a Napos Oldal 
Szociális Központnak a mûködési engedélyét módosítani, a feladatot ezek után tudják majd ellátni.   
 
Gromon István polgármester: Piliscsaba önkormányzatától a mai napig még nem érkezett válasz az 
ajánlattal kapcsolatosan.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, mi az oka annak, hogy a társulásban ellátott feladatok közül a 
családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatások állami támogatása a tavalyihoz képest több mint 50%-kal 
csökkent? 
 
Péntek Beáta intézményvezetõ: Az idei jogszabályváltozásoknak köszönhetõen a család- és gyermekjóléti 
központ feladatait integráltan, a járásszékhely településnek kell ellátnia. A feladatot a Napos Oldal Szociális 
Központon keresztül látják el. A társult települések normatíván felüli hozzájárulásai az elõzõ évhez képest 
jelentõsen megemelkedtek.



 
Selymesi Erzsébet: Úgy értesült, hogy a Szociális Munka Napját a korábbi hosszú évek gyakorlatától eltérõ 
módon ünnepelték meg az intézményben. Kérdése, hogy milyen költségvetési keretbõl finanszírozta az 
intézmény a Trófea étteremmel kapcsolatos kiadásokat, mivel az intézményvezetõ 50e forintos 
kötelezettségvállalási kerettel rendelkezik?
Szeretné kérni, hogy az erre vonatkozó számlákat megtekinthesse.
 
Péntek Beáta intézményvezetõ: A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulás. Úgy gondolja, hogy az Intézményfenntartó Társulás gyakorolhatja a 
fenntartói jogkört, így a mûködéssel kapcsolatos ellenõrzéseket is a Társulás végezheti.
Elmondta, hogy az intézménynek 35 munkavállalója van. Úgy gondolta, mint intézményvezetõ – élve azzal 
a jogkörével, hogy az intézmény költségvetésével gazdálkodhat –, hogy a dolgozók egész éves munkáját 
megfelelõ formában és módon ünnepeljék meg, és egy külsõ helyszínen tartsák meg a Szociális Munka 
Napját.          
 
Gromon István polgármester: Magyar állampolgárként közérdekû adatok megismerésére szolgáló 
információkat bárki igényelhet, így természetesen a Képviselõ asszony is.   
 
Kõrössy János: Mindenképpen úgy gondolja, hogy az adatok nyilvánosak, nem lehet megtagadni azokat. A 
Intézményfenntartó Társulás tagja a pilisvörösvári önkormányzat, ezért kéri polgármester urat, mint 
fenntartót, hogy a közérdekû adatokat ismertesse a Képviselõ-testülettel. Véleménye szerint a város területén 
is találhatóak rendezvényre alkalmas vendéglátóipari egységek/éttermek. Hivatalos véleményt szeretne a 
felmerült kérdéssel kapcsolatosan kapni.  
 
Gromon István polgármester: Jogszabály szerint a felvetett kérdésre 15 napon belül választ ad az 
intézmény.
Úgy gondolja, hogy a Társulás elnökeként lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint vezeti a Társulást, és el 
tudja dönteni, hogy a mûködés szabályosságának ellenõrzése érdekében  kitõl, mikor és milyen adatokat 
kérjen be.
 
Kõrössy János: Az önkormányzatok összefogásával mûködik ez a Társulás, amely egy intézményt 
mûködtet. Az adatokat jogosan kérhetik a képviselõk, amelyek közérdekûek, és kiadhatóak. Polgármester úr 
viszont a pilisvörösvári polgárokat képviseli, a közvagyont, az állami támogatásokat illetve a Képviselõ-
testület tagjait.   
Úgy gondolja, a Képviselõ-testület dönthet arról, hogy a polgármester úr, mint a Társulás elnöke kérje meg 
az intézmény vezetõjét, hogy adjon tájékoztatást a Szociális Munka Napjának kiadásira vonatkozóan.     
 
Kiss István György: Véleménye szerint amennyiben az intézmény vezetõje úgy ítélte meg, hogy a Szociális 
Munka Napját más körülmények között ünnepelik meg, és így honorálja a munkavállalók egész éves 
tevékenységét, akkor az intézményvezetõ döntését el tudja fogadni. Úgy gondolja, hogy helyi viszonylatban 
az étel- és italfogyasztásra vonatkozó árak jóval magasabb összegû kiadást jelentettek volna az 
intézménynek, mint a Trófea étterem kínálata.
 
dr. Kutas Gyula: Nagyon sajnálja, hogy a pilisvörösvári kormánypárti képviselõk hozzászólásai színvonal 
alattinak minõsíthetõek.   
Kõrössy János: Azt hitte, Polgármester úr figyelmezteti a Képviselõ urat, hogy ne politizáljon, hanem a 
helyi jelentõségû ügyekkel foglalkozzon. 
 
Gromon István polgármester: Felhívja Képviselõ úr figyelmét arra, hogy hozzászólása a tartalma alapján 
nem tartozik az ügyrendi jellegû felszólalásokhoz, miközben a szót ügyrendi kérdésben kérte.
Elmondta, hogy a Társulás elnökeként egész évben folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény munkáját, 
gazdálkodását. Amennyiben bármilyen ellentmondást, szabálytalanságot vél felfedezni az intézmény 
mûködésében, úgy intézkedni fog.
A Szociális Munka Napjának megünneplésérõl a mai napig nem hallott, így az ügyben az álláspontját csak 



megfelelõ tárgyilagos tájékozódás után tudja kialakítani. Mindenesetre szánalmasnak tartja, hogy egyes 
képviselõk ilyen módon és ilyen stílusban foglalkoznak a témával. Úgy gondolja, hogy Képviselõ Asszony 
személyes sérelemként éli meg, hogy nem választották meg újra az intézmény vezetõjének, s ez a sérelem 
vezérli a mostani ügyben.     
 
Selymesi Erzsébet: Visszautasítja a személyeskedõ hangot, melyet polgármester úr az irányában kifejtett. 
Az Intézményfenntartó Társulás 2007-tõl mûködik Pilisvörösváron, a mûködéssel és a fenntartói jogkörrel 
tisztában van. A korábbi hozzászólását úgy kezdte, hogy a „hosszú évek gyakorlatától eltérõ” módon került 
megünneplésre Szociális Munka Napja.  
Éveken keresztül polgármester úr körültekintõen/elõvigyázatosan felügyelte az Intézményfenntartó Társulás 
költségvetését, és akkoriban ez a lehetõség számukra nem adatott meg, hogy külsõ helyszínen ünnepeljenek. 
Ezért kérdezett rá, semmiképpen nem szeretett volna személyeskedni.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy közérdekû adatot nemcsak az 
állampolgárok, hanem önkormányzati képviselõk is bármikor megkaphatnak.
Jogszabály szerint a válaszadásra 15 nap adott. Elmondta, hogy az Intézményvezetõ Asszony egy 
költségvetési szervet – önálló jogi személyt – költségvetése keretein belül vezet.
Az intézményvezetõ a kötelezettségvállalásokat a költségvetési elõirányzatok keretein belül a jogszabálynak 
megfelelõen – a GESZ ellenjegyzésével – vállalhat. Véleménye szerint a GESZ vezetõ is 
körültekintõen/odafigyeléssel végzi a munkáját, így nem gondolná, hogy az intézmény részérõl bármiféle 
pazarlásra sor kerülhetett volna. Kéri, hogy konkrétan fogalmazzák meg a kérdést, melyre a törvény szerinti 
határidõben írásban válasz kapnak majd. 
 
Gromon István polgármester: Sajnálattal állapítja meg, hogy már hosszú ideje tárgyalják ezt a napirendet, 
de a napirend valódi tartalmáról, lényegérõl – Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl – eddig egy szó sem esett. Kiemelné, hogy a folyamatosan 
változó jogszabályok évrõl évre megnehezítik az Intézményfenntartó Társulás fenntartását/mûködését. 
Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a szolgáltatásokat a legköltséghatékonyabb módon igyekszenek 
megoldani, nagy figyelmet fordítanak a célszerûségre/gazdaságosságra. Fontosabbnak tartja azt a kérdést, 
hogy meddig éri meg az Intézményfenntartó Társulást mûködtetni az egyre csökkenõ normatív támogatások 
ellenére, és milyen szolgáltatásokat tudnak biztosítani a környezõ települések számára. Úgy gondolja, hogy 
az Intézményfenntartó Társulást addig érdemes fenntartani, amíg ebben a mûködési formában 
gazdaságosabban lehet az intézményt mûködtetni.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint az intézmény eredményességét csökkentik a szóban forgó kiadások. Az 
ilyen kiadásokat az idõsekre lehetne fordítani, amely pozitívan befolyásolná a bentlakók hétköznapjait. Úgy 
gondolja, hogy érdekli a Képviselõket, hogy az önkormányzat milyen mértékben járul hozzá az 
Intézményfenntartó Társulás mûködéséhez. A táblázatban jól látható, hogy a fenntartáshoz való hozzájárulás 
összegének nagyságrendileg a 90%-át Pilisvörösvár teszi ki. 
Véleménye szerint a nézetkülönbségek elkerülhetõek lettek volna, ha az intézmény vezetõje tájékoztatást 
adott volna az ünnepségre szánt összegrõl, mivel közérdekû adatról van szó.   
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy mint eddig is, a jövõben is alapos figyelemmel fogja kísérni 
a Társulás mûködését. A Képviselõ-testület biztos lehet abban, hogy ha valaki megpróbálna a közpénzzel 
visszaélni vagy esetleg pazarolni, akkor az illetõvel szemben szigorúan eljárna. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Nagyon fontos dolgot emelne ki az intézmény tekintetében, miszerint az új 
vezetõ munkába lépése óta az intézményben megszûnt a fluktuáció, a dolgozók gyakori munkahely-
változtatása. Véleménye szerint ezt nagy érdemnek lehet tekinteni. Úgy gondolja, hogy egy „csapatépítõ” 
ünnepséget támogatni lehet, és ez fontos is egy közösség számára, amelyet szinte minden munkáltató évente 
egyszer megszervez. 
 
Péntek Beáta intézményvezetõ: Sajnálja, és számára idegen a lezajlott vita. Az ünnepség kiadásaival 
kapcsolatosan elmondta, hogy összesen 25 fõ tudott eljönni az ebédre, amely 4000 forint/fõ költéségen 



korlátlan étel- és italfogyasztást jelentett. Így találták a leggazdaságosabbnak a Szociális Munka Napjának 
megünneplését. Úgy gondolja, hogy a kollégái megérdemelték, hogy más körülmények között tartsák meg 
Szociális Munka Napját. Egyébként a pilisvörösvári vendéglátó egységeknél magasabb összeget kellett 
volna fizetniük.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 181/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl szóló polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 93. § (14.) alapján a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás elmúlt egy éves mûködésérõl szóló 
elõterjesztés szerinti beszámolót elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésérõl szóló 4/2016. (II. 12.) 

önkormányzati rendeletének módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 243/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint az önkormányzat költségvetéséhez hozzá tartozik az elõzõ napirendben 
tárgyalt téma. A rendeletmódosítás számos olyan határozat átvezetését tartalmazza, amelyeket korábban nem 
támogatott. Ezért a rendelet módosítását sem fogja elfogadni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 3

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
26/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem

 szavazatával megalkotta.
 

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



 
3. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciója
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 241/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A törvényi 
kötelezettség megszûnése ellenére, a költségvetés tervezésének megkönnyítése céljából készült el a korábbi 
évekhez hasonlóan a költségvetési koncepciótervezet, amely tartalmazza a várható bevételeket, a 
kötelezettségvállalásokat, a személyi juttatásokkal, a létszámkeretekkel, a dologi kiadásokkal, a 
szociálpolitikai és egyéb juttatássokkal, a civil szervezetek támogatásával és a tartalékképzéssel kapcsolatos 
fõbb alapelveket, szabályokat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 182/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy bár az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévõ szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja 
elõ, a 2017. évi költségvetés tervezésének megkönnyítése céljából a jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepcióját, melynek célja a 
költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, fõbb célkitûzések meghatározása. 
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét a jelen 
költségvetési koncepció figyelembe vételével, a törvényes határidõn belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
    Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A likvidhitel szerzõdés 2017. évre vonatkozó meghosszabbítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 239/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Az önkormányzat az elmúlt évek során nem szorult folyószámlahitel felvételére, és reményeik szerint az 
átgondolt gazdálkodásnak köszönhetõen nem is lesz szükségük rá, de a hitelkeret egyfajta biztonságot nyújt 
az önkormányzat számára, ezért érdemes a keretet fenntartani. A keretnek nincsen rendelkezésre tartás díja, 
így ha nem veszik igénybe, akkor nem kerül pénzbe.
 
Kõrössy János: A korábbi évben sem támogatta a szerzõdés megkötését, mivel nem tartja indokoltnak a 
jelenlegi gazdasági helyzetben a hitelkeret fenntartását. Az az állítás pedig nem igaz, hogy nem kerül pénzbe 
a hitelkeret meghosszabbítása.
 
Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ: Kérdése, hogy Képviselõ úr miért gondolja azt, hogy a 
hitelkeret fenntartása plusz kiadást jelent az önkormányzatnak, továbbá, hogy Képviselõ úr szerint ezek a 
kiadások mibõl tevõdnek össze? 



 
Kõrössy János: A pénzügyi osztály foglalkozik a szerzõdés meghosszabbításával, melynek véleménye 
szerint közvetve, a ráfordított idõ révén vannak pénzügyi vonzatai. Jelenleg a Képviselõ-testület foglalkozik 
a témával és annak az ideje is pénzbe kerül. Néhány személy átnézi és intézi a szerzõdés-módosítással 
kapcsolatos teendõket, az is idõ. Mindenképpen úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak közvetett kiadása 
van a hitelkeret biztosításával.  
 
Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ: Képviselõ úrnak a közvetett kiadások tekintetében igaza van, 
de a bérezését a feladatellátásért kapja, illetve az önkormányzatnak biztonságot nyújt a hitelkeret fenntartása, 
annak is van értéke.
 
Gromon István polgármester: Képviselõ úr az elmúlt 10 év alatt számtalan esetben terhelte igen jelentõs 
idõtartamban a Hivatal dolgozóit a rosszindulatú, zavartkeltõ hozzászólásaival, kérdéseivel, kimutatás-
kéréseivel, ilyen értelemben sokkal nagyobb fölösleges kiadásokat okozott. A város gazdálkodásának 
biztonságát fontos szem elõtt tartani, amihez képest a felvetett közvetett költségek említést sem érdemelnek.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felolvasta és részletesen ismertette a Szervezeti és mûködési szabályzatból 
az ügyrendi hozzászólásra vonatkozó részt, mivel Képviselõ úr az ülés során többször jelezte ügyrendi 
jellegû felszólalási igényét (ülés vezetéssel kapcsolatos kérdés).  
 
Kõrössy János: Kéri, hogy polgármester úr hagyjon fel a félrevezetõ ülésvezetésével és a folyamatos 
sértegetéssel, illetve érdemben, tárgyilagosan vezesse az ülést. Elmondta, hogy a napirendi témákból 
felkészültek, és nincs szükség arra, hogy újra tájékoztatást kapjanak az elõterjesztésekrõl.  
 
Selymesi Erzsébet: Továbbá kéri, és felhívta a figyelmet arra, hogy az emberi méltóságot is sértõ, cinikus 
hangnemet polgármester úr legyen szíves mellõzni az ülések vezetése során.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a valósághoz igazodva igyekszik vezetni a képviselõ-
testületi üléseket, a tényeket pedig fontos megemlíteni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 183/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Sberbank Magyarország Zrt.-vel a 2017. évre szóló likvidhitel-szerzõdés aláírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Sberbank Zrt.-vel a 100.000.000 forint keretösszegû likvidhitel-keret fenntartására vonatkozó 
szerzõdést a 2017. költségvetési évre aláírja. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi 
költségvetési rendeletet a 100.000.000 forintos folyószámla hitelkerettel terjessze a Képviselõ-testület elé.
Az önkormányzat a 2017. évben nagy valószínûséggel nem fog igénybe venni likvid hitelt, a Képviselõ-
testület azért támogatja mégis a hitelkeret biztosítását, mert az önkormányzati bevételek ciklikus beérkezése, 
illetve a pályázati projektek finanszírozása kapcsán mégis adódhatnak elméletben olyan rövid idõszakok, 
amikor a likvid hitelre szükség lehet.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont



A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
 az idegenforgalmi adó bevezetése miatt

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 244/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Elmondta, hogy a Képviselõ-testület több ciklus óta tartó alapvetõ irányvonala az, hogy a lehetõ legkisebb 
helyi adóterhekkel terhelje a város polgárait. 2003 óta létezik egy olyan, az önkormányzat által kivethetõ 
adófajta, ami nem a helyben lakó polgárokat terheli, hanem a vendégeket, turistákat. Ez az idegenforgalmi 
adó. A környezõ települések többségében már évekkel ezelõtt bevezették a vendégéjszakák után az 
idegenforgalmi adót. 
Az új adónem bevezetése a helyi lakosokra nem ró kötelezettséget, de annak bevétele a város fejlõdését 
szolgálja. Az adó mértékét 300 forint/vendégéjszaka összegben javasolják megállapítani. Az idegenforgalmi 
adó kivetésének célja a turisták hozzájárulása az önkormányzat városfejlesztõ kiadásaihoz, hiszen többnyire 
az önkormányzat költségén valósulnak meg a fejlesztések, amelyek turisztikai szempontból vonzóvá teszik a 
környezetet.
 
Selymesi Erzsébet: Örül az idegenforgalmi adó bevezetésének, és támogatja a rendelet-módosítását. A 
város bevételének forrása ezzel az adónemmel tovább növelhetõ.
 
Kõrössy János: Az adónem bevezetése esetén mindazoknak a magánszemélyeknek kell fizetniük az 
idegenforgalmi adót, akik nem állandó lakosként töltenek valamennyi éjszakát a város területén. Az adó 
beszedésére azok a szálláshely-szolgáltatók kötelesek, akik ellenérték fejében adnak ki szálláshelyet. 
Kérdése, hogy pl. a Németországból hazalátogató rokonok, barátok után szükséges-e idegenforgalmi adót 
fizetnie a pilisvörösvári ingatlantulajdonosnak? Kifogásolja, hogy a táblázatban Pilisvörösvár tervezet 
számadatai nem kerültek feltüntetésre, pedig viszonyításképpen fel kellett volna tüntetni az adatokat.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az adó beszedésére azok a szálláshely-szolgáltatók kötelesek, akik 
ellenérték fejében adnak ki szálláshelyeket. Ilyen jellegû adót tehát csak azon nem helyiek fizetnek, akik 
nyilvántartott szálláshelyen szállnak meg. A rokonok, barátok látogatása és magánszemélyeknél töltött 
éjszakák után nem kell adót fizetnie az ingatlantulajdonosnak. Kizárólag a panziókat, és a kereskedelmi 
nyilvántartásba található szálláshelyeket érinti az idegenforgalmi adó beszedése. A városi honlapon 
megtekinthetõek, hogy helyi viszonylatban mely kereskedelmi szálláshelyeket fogja érinteni az 
idegenforgalmi adó bevezetése.
 
Kõrössy János: Véleménye szerint a többlet igényráfordításnak nem fognak örülni a szállásadók. Kérdése, 
hogy a szállásadók kapnak-e valamilyen kompenzációt?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szállásadók elképzelhetõ, hogy nem örülnek ennek az adónemnek, mivel 
további nyilvántartást kell vezetniük és a vendégéjszakákat le kell jelenteniük.
 
Kiss István György: Turistaként nehezményezte az idegenforgalmi adó megfizetését, mivel felmerült 
benne, hogy ezért az összegért kap-e valamilyen többlet-szolgáltatást. Úgy gondolja, hogy településnek 
kellene valamilyen plusz juttatást biztosítania.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta a figyelmet arra, hogy az állami költségvetésérõl szóló törvény 
szerint a települési önkormányzatoknak az üdülõvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett 
idegenforgalmi adóhoz az állam további 1 forinttal járul hozzá.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat önerõbõl az idei évben eddig 319 millió 
forintot fordított fejlesztésekre a városban. Az összeg kb. 2/3-a közterületi fejlesztéseket jelentett. Úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat minden évben azon dolgozik, hogy a város környezetét szebbé, 
kulturáltabbá tegye, ezért nem gondolná, hogy további plusz juttatást kellene biztosítania az 



önkormányzatnak az idegenforgalmi adó kompenzálására. Ilyen esetben az adó kivetése és beszedése 
lényegében elveszítené az értelmét.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy ettõl függetlenül terveznek a városban 
további, kifejezetten turisztikai fejlesztéseket. Szeretnék például, ha a helyi nevezetességekhez információs 
táblákat tudnának kihelyezni, amely kimondottan a turisták részére készülne. Amikor elkészül az ezzel 
kapcsolatos dokumentáció, akkor a Képviselõ-testület a témát tárgyalni fogja. Úgy gondolja, hogy eddig is 
foglalkozott az önkormányzat azzal, ami a helyi polgárok és a turisták kényelmét szolgálja. Példaként 
említette a „Lahmkruam” Helytörténeti Emlékparkot, ahol a város történetét el lehet olvasni.
 
Kiss István György: Egyetért az elhangzottakkal. Példaként említette a Balaton környékét, ahol a 
magántulajdonosnak is fizetni kell idegenforgalmi adót.  
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy plusz szolgáltatást jelent például az is, hogy a város 
egyetlen pontján sem kell parkolási díjat fizetni. 
 
Preszl Gábor: Nem gondolná, hogy Pilisvörösvár az a kategória lenne, ahol minden háznál található kiadó 
szoba, szállás. Nem lehet összehasonlítani a Balatoni településeket Pilisvörösvárral. Teljesen más mértékû 
idegenforgalmi adó folyik be az önkormányzatokhoz a Balaton környéki településeken, amelynek összegeit 
az adott város/település visszaforgathatja a fejlesztésekre.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet.
 
No.: 6

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

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

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 

megalkotta.
 

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

6. napirendi pont
A 2017. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 234/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 184/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
2017. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a kockázatelemzéssel 
alátámasztott 2017. évi belsõ ellenõrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozik, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)-(5) kezdésében foglaltaknak 



megfelelõen, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 

7. napirendi pont
A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Szervezeti
 és mûködési szabályzata módosításának jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 233/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 185/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § b) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár 2016. 11. 03. napján benyújtott, Alapító okiratnak megfelelõ, módosított Szervezeti és 
mûködési szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 8 igen és 3 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Mûködési Szabályzatának módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 232/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 9



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 186/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzata 
módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy – a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontja és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján – Pilisvörösvár Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 
jelen határozat melléklete szerinti módosítását, és a 151/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozattal, a 138/2009. 
(IX. 03.) Kt. sz. határozattal, a 92/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozattal, a 148/2010. (VIII. 26.), a 249/2010. 
(XII. 09.) Kt. sz. határozattal, a 140/2011. (VI. 30.) Kt. sz. határozattal, a 222/2012. (XI. 29.) Kt. sz. 
határozattal, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozattal, a 12/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozattal, a 28/2015. (II. 
26.) Kt. sz. határozattal, a 73/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozattal és jelen határozattal módosított egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mûködési Szabályzatot elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy a módosító- és az egységes szerkezetbe 
foglalt Szabályzatot írja alá.
 
Határidõ: folyamatos                                                        Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, 

módosító okiratának elfogadása (hiánypótlás következtében)
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 238/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 187/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról (Vörösvári Újság)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, és a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 
42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. 
sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 
11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 32/2014. (II. 07.) Kt. sz. 
határozatával és a 95/2015. (VI. 25.)  Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát.



 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának és a hiánypótlási 
felhívásnak.
 
A Képviselõ-testület a 175/2016. (X. 27.) Kt. sz. határozatát jelen határozattal visszavonja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2016. 
november 30-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                  Felelõs: jegyzõ
                SZMSZ módosítás: 2016. november 30.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 

Zárt ülés napirendi pontja:
 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójára érkezett pályázatok elbírálása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 242/2016.)
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 188/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Marlok Fanni hallgató 2017. évi Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati 
”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5000 forint/hó összeget biztosít, tíz hónapon 
keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 189/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 



hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Marlok Katalin hallgató 2017. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 190/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett „A” típusú 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben 
biztosított jogkörében eljárva Fetter Viktória hallgató 2017. évi Bursa Hungarica felsõoktatási 
önkormányzati ”A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó részére 5000 forint/hó összeget biztosít, 
tíz hónapon keresztül.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges elektronikus adatlapokat töltse ki, határidõre küldje 
meg, és a pályázót értesítse a Képviselõ-testület döntésérõl.
 
Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.    
 

Nyílt ülés folytatása 1920-kor
 
 

10. napirendi pont
Önkormányzati fõzõkonyha átszervezése a Polgármesteri Hivatal alá

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 247/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta mindkét határozat elfogadását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A 2017. évi normatíva-igénylés Államkincstár által megküldött kérdés-
válaszai között hívták fel a figyelmünket arra, hogy az önkormányzat által mûködtetett fõzõkonyhákat át kell 
szervezni –vagy önálló költségvetési szervként vagy egy meglévõ költségvetési szerv alá. Törvény szerint 
kizárólag költségvetési szerv alatt mûködtethetõ a konyha, amennyiben a jövõben igénybe szeretnék venni 
az állami támogatást. Fenntartóváltás nélkül a jövõ év január 1-jétõl nem igényelhetõ a normatíva a 
fõzõkonyhára. A legegyszerûbb és legkézenfekvõbb megoldást választva javasolják, hogy a Hivatal Alapító 
okiratának módosításával a Hivatal biztosítsa a gyermekétkeztetést, a fõzõkonyha üzemeltetését. A 
szakhatóságokat is megkeresték már – Állategészségügyi és a Népegészségügyi Hatóságot – a 



fenntartóváltással kapcsolatosan.
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a konyha könyvelését jelenleg is a Hivatal látja el, így ez a megoldás 
kézenfekvõ. Nagyon fontos, hogy az Államkincstárnál a Hivatali törzskönyvváltoztatás 2017. januári 
hatállyal megtörténjen, ezért az Államkincstár ügyintézõjével már felvették a kapcsolatot és egyeztették a 
teendõket.
Szeretné jelezni, hogy mivel a fõzõkonyhához folyamatosan érkeznek a környezõ településektõl 
megkeresések az étkeztetés ellátásával összefüggésben, így és egyébként is elképzelhetõ, hogy szükséges 
lesz a fenntartás tekintetében még további módosítás is. Ezért vagy a GESZ lenne a konyha fenntartója, vagy 
pedig egy önálló költségvetési szervet hoznának létre a konyha mûködtetésére – semmiféleképpen nem 
gazdasági társaságot.
A fenntartóváltás után a partnereket tájékoztatni kell, illetve a korábban megkötött szerzõdéseket a 
jogalanyváltozásra hivatkozással módosítani szükséges. A közmûszolgáltatók, beszerzések szerzõdéseit 
szintén a Hivatalra kell átírni annak érdekében, hogy a normatívából elszámolhatók legyenek. Szükséges 
még a munkavállalók munkaszerzõdésének módosítása is a jogalanyváltozás miatt, és a törvény szerinti 
értesítések lebonyolítása. Ennek elõkészítése – szintén jogi képviselõ bevonásával – megkezdõdött. A 
Hivatal megváltozott munkaképességû alkalmazottainak számát is emelni kell fél státusszal. Sajnos 
elõfordulhat hiánypótlás, vagy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel elhúzódása, így ez esetben a normatíva 
idõarányos részét nem tudják majd megigényelni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 191/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzati fõzõkonyha átszervezésérõl a Polgármesteri Hivatal alá
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény elõírásainak való megfelelés érdekében 2017. január 1. 
napjától a közétkeztetési feladatot a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el, így az 
Önkormányzat alól a fõzõkonyhát a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal alá szervezi át.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert és a jegyzõt, hogy a fõzõkonyha átszervezésével, a 
fenntartóváltással kapcsolatos szerzõdéses, munkajogi, nyilvántartásba-vételi, engedélyeztetési és minden 
egyéb jogszabályszerû lépést az elõterjesztés és jelen határozat szellemében tegyen meg.
 
A Képviselõ-testület feléri a jegyzõt, hogy az önkormányzati Szervezeti és mûködési szabályzat módosítását 
2017. január 31-ig terjessze be a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: azonnal és folyamatos                                    Felelõs: polgármester és 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 javaslatot.
 
 
 
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 192/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról (Fõzõkonyha)
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 



Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, és a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 
42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. 
sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 
11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 32/2014. (II. 07.) Kt. sz. 
határozatával, a 95/2015. (VI. 25.)  Kt. sz. határozatával és 187/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával
módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának és a hiánypótlási 
felhívásnak.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. január 
31-ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                              Felelõs: jegyzõ
                SZMSZ módosítás: 2017. január 31.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 245/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 193/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata 
a polgármesteri beszámoló elfogadásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

12. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 237/2016.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 194/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.        
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen, 1 nem és 1 
tartózkodásszavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrössy János: Szeretne a következõ kérdéseire választ kapni:

-          milyen lépéseket tett (tesz) az önkormányzat a Görgey utcai gyalogos vasúti felüljárónál található 
lift üzembe-helyezésével kapcsolatosan,

-          Görgey utca felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos vízelvezetést javasolja kiváltani 
burkolat alatti vízelvezetésre,

-          a forgalom biztonsága érdekében tükör kihelyezése szükséges a 90 fokos kanyarban a Halas utcák 
keresztezõdésében (Ponty – Amur).

-          forgalom-csillapításra milyen konkrét lépéseket tett illetve fog tenni a Görgey és Klapka utcában 
az önkormányzat, mivel a gyalogosok rendkívül kockázatos körülmények között közlekednek a 
Nagykovácsi utcáig?
Elfogadja az írásbeli válaszadást.      

 
Gromon István polgármester: Írásban válaszolnak a feltett kérdésekre.
 
Kiss István György: Szeretne érdeklõdni a rendkívüli ülés pontos idõpontja felöl.  
 
 
 
 
Gromon István polgármester: Az iskolák mûködtetõi feladatainak átadás-átvételével kapcsolatosan 
kötendõ megállapodásokat a december 5-i rendkívüli ülésen (hétfõn) 18 órakor fogják megtárgyalni. Bezárta 
a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 1932-kor.      
 
 
 

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



  polgármester                                                                     jegyzõ
 
 
 


