
Ikt. szám: 01-352-12/2009.
 

 
Jegyzõkönyv  

      
Készült: 2009. június 2. napján 9 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén. 
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme   
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Kimmelné Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, 
Müller János, Pándi Gábor, Szakszon József, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán,
 
Távollétét jelezte: Bruckner Katalin, Lukács Katalin Ágnes, Preszl Gábor,
 
Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné, Horváth József, Kõrösy János, Molnár Sándor, Paul László.
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ, Hegyes Józsefné 
aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Bolláné Bognár Margit, 
gazdálkodási osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati referens.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és a vendégeket. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 10 fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

     
1. Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 

Alapító Okiratának módosítása (Et.: 100/2009.) 
 

Gromon István
polgármester

2. Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító 
Okiratának módosítása (Et.: 105/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

3. Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi 
Könyvtár Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása (Et.: 104/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola, Pilisvörösvári Alapító Okiratának módosítása (Et.: 
103/2009.)

 

Gromon István
polgármester

5. Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
(Et.: 102/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

6. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító 
Okiratának módosítása (Et.: 101/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

7. Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár 
Alapító Okiratának módosítása (Et.: 99/2009.) 

 

Gromon István
polgármester



8. Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása (Et.: 106/2009.)

 

Gromon István
polgármester

9. A 2009. június 7-i Európai Parlamenti képviselõválasztás 
pénzügyi forrásának kiegészítése (Et.: 98/2009.) 

 

dr. Krupp Zsuzsanna
 jegyzõ

10. KMRFT CÉDE-2009. pályázaton való (Et.: 109/2009.) 
 
 

11. Testvérvárosi kapcsolat létesítése Borszék várossal (Et.: 
107/2009.)

 
12. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Alapító Okirata módosításának elfogadása (Et.: 
108/2009.)

 

Szakszon József 
alpolgármester

 
Gromon István
Polgármester

 
Gromon István
polgármester

13. A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. megbízása belterületi 
szilárd burkolatú utak megtervezésével (Et.: 110/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

   
   

1. napirendi pont
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító Okiratának módosítása (Et.: 

100/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges az Alapító Okiratok 
módosítása. Az intézményvezetõkkel az egyeztetések megtörténtek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselõ-testülete nem támogatta a Német Nemzetiségi Iskola intézményvezetõjének kérését, a tekintetben, 
hogy az Alapító Okiratukból a német nyelven való földrajz, és ének oktatásról szóló részt töröljék, vagyis 
ezen kérdésrõl a döntést a következõ ülésükön hozzák majd meg.  
A Nemzetiségi Önkormányzat egyeztetni kíván az intézmény vezetõjével az ügybõl kifolyólag. Az Alapító 
Okirat ettõl független módosítását változatlanul támogatták. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 80/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Óvoda, Pilisvörösvár 15/2004. (III. 18.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott, a 29/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozattal, a 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozattal és 
212/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozattal módosított Alapító okiratának 1-20. pontjai helyébe az elõterjesztés 
mellékletét képezõ 1-36. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, és tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát és 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából. 



 
Határidõ: 2009. június 9., és szeptember 15.                                                     Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító Okiratának módosítása

(Et.: 105/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 81/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi Szakorvosi 
Rendelõintézet 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával elfogadott és a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával 
módosított Alapító okirat 1-15. pontjai helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-37. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát. 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
         
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
3. napirendi pont

Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása (Et.: 104/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 82/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, 



Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával elfogadott, 
a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. 
sz. határozatával és a 129/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozatával módosított Alapító okirat 1-24. pontjai 
helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-30. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát. 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvári Alapító Okiratának 

módosítása (Et.: 103/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 83/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 
Pilisvörösvár 142/2005. (VI. 03.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 40/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozattal, és 
a 210/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozattal módosított Alapító okirat 1-22. pontjai helyébe az elõterjesztés 
mellékletét képezõ 1-35. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát. 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

5. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása (Et.: 102/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 84/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Óvoda 130/2007. (VII. 19.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Alapító okiratának 1-17. pontjai helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-36. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát. 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító Okiratának módosítása

(Et.: 101/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 85/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában és a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár 173/2005. (XII. 08.) 
Kt. sz. határozatával elfogadott, a 39/2007. (III. 31.) Kt. sz. határozattal, és a 206/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozattal módosított Alapító okirat 1-21. pontjai helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-36. pontjai 
lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 



Hivatal részére, és tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát és 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

7. napirendi pont
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító Okiratának módosítása (Et.: 99/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ I. és II. sz. határozati javaslat elfogadását.  
 
No: 8 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 86/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális 
Központ, Pilisvörösvár 218/2006. (XI. 23.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 100/2007. (V. 31.) Kt. sz. 
határozatával, valamint a 208/2008. (XI. 19.) Kt. sz. határozattal módosított Alapító okirat 1-20. pontjai 
helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-35. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal, és az Oktatási 
Hivatal részére, tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen 
módosítsa a Szervezeti és mûködési szabályzatát, szakmai programját és legkésõbb 2009. szeptember 15-ig 
nyújtsa be jóváhagyás céljából. 
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.             
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 87/2008. (VI. 02.) Kt. sz. határozata az 
Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján a Megállapodás (intézményfenntartó 
társulás létrehozásáról) kiegészítését kezdeményezi Pilisszántó, Pilisszentiván, Nagykovácsi és 
Remeteszõlõs önkormányzatainál Helyettes szülõnél elhelyezettek ellátásával.



 
Határidõ: azonnal                                                                                       Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

8. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

(Et.: 106/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Mûvészetek Háza és a Napos Oldal részben önálló intézményként 
mûködnek, a rájuk vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 
tervezetében. Sajnos az Alapító okirat tervezetében késõbb került átvezetésre az ellátandó feladatok 
kiegészítése, melyek az intézmények új alapító okirataiban már szerepelnek. Javasolja, hogy a módosítással 
együtt fogadja el a Képviselõ-testület az Alapító okiratot. Szeretné, ha Aljegyzõ asszony konkrétan is 
ismertetné a módosított pontokat.  
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elõterjesztés a 
részben önálló intézmények által ellátandó feladatokkal – a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának a 17. 
pontjában 2009. december 31-ig, és a 21. pontjában 2010. január 1-jétõl – kiegészült.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását, az elhangzott módosítással együtt. 
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 88/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Képviselõ-testületének a 241/2006. (XII. 14. ) Kt. sz. határozattal elfogadott, a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával és a 18/2008.(II. 21.) Kt. sz. határozatával módosított Pilisvörösvár Városi Polgármesteri 
Hivatal Alapító okirat 1-11. pontjai helyébe az elõterjesztés mellékletét képezõ 1-33. pontjai lépnek.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító okiratot 
határidõre küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság II. 
Államháztartási Osztályára, valamint a Közép-magyarországi Regionális Államháztartási Hivatal részére, s 
tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a módosított Alapító okiratnak megfelelõen módosítsa a 
Szervezeti és mûködési szabályzatát. 2009. szeptember 15-ig nyújtsa be a Képviselõ-testületnek jóváhagyás 
céljából.
 
Határidõ: 2009. június 9., szeptember 15.                                                         Felelõs: Jegyzõ 
                                                                                                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A 2009. június 7-i Európai Parlamenti képviselõválasztás pénzügyi forrásának kiegészítése (Et.: 

98/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 89/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
2009. június 7-i Európai Parlamenti képviselõválasztás során felmerülõ költségek forrás-
kiegészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2009. június 7-i Európai 
Parlamenti képviselõválasztás során felmerülõ költségeket a központi költségvetésbõl biztosított összegen 
felül 200.000 forintos forrással kiegészíti.
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének általános tartaléka.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosítását 
készítse elõ és terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
KMRFT CÉDE-2009. pályázaton való (Et.: 109/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  
 
Müller János: Úgy emlékszik, hogy évekkel ezelõtt a helyszíni bejárás során látták, hogy több helyen le van 
„szakadva” az iskola mennyezete és az gipszkartonnal lett rögzítve. Újra fel kellene mérni az iskola mûszaki 
állapotát. Az összes gerenda az idõk során elkorhadt. Mindenféleképpen el kellene végezni a födémcserét az 
intézménynek ezen a szárnyán.         
 
Szakszon József alpolgármester: Olyan megoldást kell találni az intézmény tekintetében, hogy ha a 
késõbbiek során készül el a teljes felújítás, akkor ezeket a munkafolyamatokat már ne kelljen még egyszer 
elvégezni. 
Nem szeretné, ha most „ideiglenesen” készülne el a munka, majd egy új beruházás során felújítanák az 
intézményt és ezt az összeget „pénzkidobásnak” kellene tekinteni.  
 
Gromon István polgármester: A jelenlegi pályázat – az önkormányzati feladatellátás színvonalának 
javítása – a pedagógiai ellátás színvonalának javításáról szól. Az udvar felújítása is magyarázatra szorul a 
pályázat benyújtásánál. Nem gondolja, hogy meg lehetne magyarázni azt, hogy a tetõszerkezet cseréje javítja 
az oktatás színvonalát, ezt szakmailag nehezen tudnák alátámasztani. A pályázat maximális költsége 30 
millió forint. A pályázat nem támogat százmilliós beruházást. Végiggondolták azokat a lehetõségeket, hogy 
mely munkálatok elvégzése nem jelent pénzkidobást az intézmény tetõszerkezetének felújítása elõtt. A 
helyszínt megtekintették a mûszaki osztály vezetõjével és az érintett ügyintézõivel. A bejárás során az iskola 



részérõl tájékoztatták Õket, hogy milyen munkálatokat végeztek eddig az intézmény tetõszerkezetén. Az 
iskola részérõl semmilyen gerendahibát nem jeleztek, csak a nád belsõ „megereszkedésérõl” tettek említést. 
Jelenleg egy teremben sem láttak komolyabb hibára utaló jeleket. Komoly összegeket a cserép cseréje 
jelentené, és a hozzá tartózó munkadíj. A pályázati összegbõl alapvetõen a villámvédelmet lehetne 
megvalósítani. De ahhoz, hogy a villámvédelmet elkészítsék, szükséges a cserép és a lécek cseréje is.    
 
Zám Zoltán: Sokkal összetettebb a beruházás, mert az egész tetõszerkezetet cserélni kellene. Úgy tudja, 
hogy az intézmény tetõszerkezetének felújításával kapcsolatosan a tervek már elkészültek. A 
villámvédelemhez hozzátartozik az érintésvédelem, az intézményben a vezetékrendszer elavult, felújításra 
szorul.    
 
Gromon István polgármester: A tetõgerendák jó állapotban vannak. A mûszaki osztály részérõl sem 
jelezte senki, hogy az épület életveszélyes állapotban volna, és szükséges lenne a födém cseréje. 
 
Müller János: Az épületszárny bal oldalán a gipszkartont már cserélték, és a gerendákat megerõsítették. 
Véleménye szerint az Önkormányzat részérõl ez a beruházás csak pénzkidobást jelentene. Nem érti, hogy 
ezek szerint az épület egy részén elkészítik a villámvédelemmel kapcsolatos munkálatokat, és az épület 
másik szárnyrészén pedig nem. Elmondta, hogy mely tételek jelentenék a pénzkidobást: cserép, lécek, 
bádogozás, stb. Korábban errõl egy szakértõi vélemény is készült. Jelezte, hogy a pályázatot ilyen formában 
nem tudja támogatni. 
 
Szakszon József alpolgármester: Senki nem szeretné, ha az Önkormányzat ezt az összeget 
meggondolatlanul használná fel. A tetõfelújításnak akkor van értelme, ha a késõbbiek során ezen a részen az 
Önkormányzat már nem alakít át semmit.  
 
Gromon István polgármester: A pályázati kiírás május 17-én jelent meg. Sajnos a pályázati anyag 
kidolgozására 13 nap állt rendelkezésre. A pályázati anyagot a múlt héten éjszakába nyúlóan készítették elõ. 
Ennyi idõ alatt több bizonyítékot nem lehetett beszerezni a födém és a tetõszerkezet állapotára vonatkozóan. 
 
Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy ha a fa födémet nem lehet megbontatni, elõre nem lehet tudni, hogy a fa 
mennyire korhadt el, vagy hogy mennyire szuvas. Egy statikusnak mindenképpen felül kellene vizsgálni a 
szerkezetet, hogy indokolt-e a tetõszerkezet cseréje. 
 
Szöllõsi János: El kell dönteni, hogy a födémcserére szükség van-e, ha igen, akkor mindent el kell bontani, 
és fel kell újítani ezt a részt. Így, ebben az esetben a pályázatot nem szabad beadni. 
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy a pályázati összeget be lehetne fektetni más, az épületben – elavult – 
elhasználódott burkolati elemek cseréjére, és esetleg ez a pályázati feltételeknek is megfelelne. A pályázati 
összeget (30 millió forintot) rá lehetne költeni az iskolára, anélkül, hogy a tetõhöz hozzányúlnának. 
 
Gromon István polgármester: Sajnos arra lehetõség nincs, hogy a jelenlegi pályázatot átírják, mivel a mai 
nap a beadási határidõ. Fontosnak tartaná a pályázat benyújtását, legalább az iskola udvarának felújítására – 
így elvetve a villámvédelem kiépítést –. Ellenérveket mindenki tud felhozni, de az iskolának nagy elõrelépés 
lenne, hogy felújítsák az udvarát. 
 
Solti Kinga pályázati referens: Tájékoztatást adott a pályázati kiírás lényegérõl. (Pályázat címe: 
Önkormányzati feladatellátás színvonalának növelése.) 
A jelenlegi pályázat nem támogatja a felújítással, karbantartással összefüggõ beruházásokat. A 
villámvédelemmel kapcsolatosan gondolták úgy, hogy életvédelemhez fûzõdik. A sportudvar kialakítása a 
feladatellátás színvonal-növekedéséhez kötõdik. Szükséges a pályázathoz részletes költségbecslést és 
terveket készíttetni. Ezek a tényezõk az iskola számára is elõrelépést jelentenének. A palatetõ nagyon rossz 
állapotban van, nincs olyan vállalkozó, aki felelõsséget vállalna a tetõ megbontásáért, és esetleg a 
beázásokért. A pályázat maximális támogatási mértéke 30 millió forint, ennél többet nem lehetett igényelni.   



 
Szakszon József alpolgármester: Az iskola felújítása szükségessé vált. Sajnos a pályázati összeg nem 
fedezi a beruházások költségét. Ha az udvart felújítják ebbõl az összegbõl, a fennmaradó keret nem 
számottevõ. Az is elõfordulhat, hogy ha megbontják a tetõszerkezetet, utána elindul egy „lavina” és a 
problémák felhalmozódnak. Az Önkormányzat kötelezõ feladatai közé lehet sorolni az intézmény felújítását 
is. A villámvédelem is fontos volna az intézmény és a gyerekek számára. 
 
Zám Zoltán: Nem tartja jó megoldásnak, ha a tetõfelújításba belebonyolódnak. 
 
Szakszon József alpolgármester: Az épület rossz állapotban van. – Úgy gondolja, hogy esetleg a gyerekek 
életét is kockáztatják azzal, hogy az intézmény nincs a legmegfelelõbb állapotban –.   
 
Gromon István polgármester: Nagyon sajnálná azt, ha a pályázat a mai napon nem kerülne benyújtásra. A 
mûszaki állapotok is alátámasztják azt a tényt, hogy az óvoda felõli szárny jobb állapotban van, mint a 
plébánia felõli rész. A pályázatot is úgy készítették elõ, hogy az épület jobb helyzetben lévõ szárnyára adják 
le az anyagot, s ezzel ez az épületszárny kompletté válna. Azt nem vitatja, hogy a szakembereknek – 
statikus, ács – felül kell vizsgálnia a helyzetet, de úgy gondolja, hogy a tetõszerkezet a következõ 50 évben 
nem fog „leszakadni”. A tavalyi évben beadott pályázat során is elmondta, hogy nem indokolt az épület 
tetõterének beépítése. A kérdés az, hogy szükséges-e a födémcsere, mely esetleg annyira rossz állapotban 
van, hogy indokolt a teljes födémcsere? Kérdése Solti Kingához, hogy a pályázati anyagban változtathatnak-
e még a mai napon, úgy hogy a pályázati anyagot csak udvar felújítására vonatkozóan nyújtsák be? 
  
Solti Kinga pályázati referens: Abban az esetben tudják e tekintetben módosítani a pályázatot, ha kizárólag 
a meglévõ elemek közül választják ki a megfelelõket. 
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy az iskola udvarának felújítása és az azt körülvevõ kerítés szóba jöhet-e, vagy a 
kerítésrõl külön terveket kell készíteni? 
 
A felvetett kérdésre a válasz nem hangzott el.
 
Szakszon József alpolgármester: Mindenképpen támogatná, hogy az intézmény tekintetében elõrelépés 
történjen. Ha a tetõszerkezethez a pályázat során hozzá kellene nyúlni, akkor azzal számolni kell, hogy a 
tetõtérbeépítés lehetõségérõl is dönteni kell. Mindenképpen támogatná annak a felmerülõ problémának a 
megoldását is, ha a tetõszerkezet felújításra szorul és adott esetben, pénzt kellene biztosítani a cél 
megvalósítására. 
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy a mai napon nyújtsák be a pályázatot, és ennek 
folyamatában a Képviselõ-testület kérje fel a Hivatalt, hogy készíttessen egy mûszaki statikai felmérést a 
födém állapotáról. Ha a statikai szakvélemény alátámasztja azt, hogy a födém cserére szorul és közben a 
pályázaton pozitív döntés születik, akkor még mindig vissza tudják mondani a pályázatot, és a 
tetõszerkezetet fel tudják újítani. A másik lehetõség az, ha a pályázat szerinti felújítás elvégezése elõtt az 
iskola tetõszerkezetét lecserélik. A jelenlegi pályázat végrehajtása a jövõ évben lesz esedékes. 
 
Solti Kinga pályázati referens: A pályázatban az idõpontot úgy jelölték meg, hogy az idei évben (nyáron) 
elvégzik a villámvédelemmel kapcsolatos munkákat. A sportudvart viszont a következõ évben alakítanák ki. 
A pályázat beadási határideje június 2. napja, és amennyiben befogadták a pályázatot, saját felelõsségre meg 
lehet kezdeni a munkálatokat – erre az illetékes szerv kiállít egy bizonylatot –. 
Úgy emlékszik, hogy a Képviselõ-testület korábban már döntött az iskola tekintetében a villámvédelem és 
tetõfelújítás támogatási összegérõl. 
 
Gromon István polgármester: A Képviselõ-testület nem biztosított fedezetet az iskola tetõfelújítására.  
 



Solti Kinga pályázati referens: A pályázatban vállaltakat a jövõ év szeptemberéig kell megvalósítani. A 
pályázatban meg kell jelölni a kezdés dátumát, melyet a jövõ évre is elõ lehet irányozni. 
 
Szöllõsi János: Véleménye szerint, ha a közeljövõben nem fognak födémet cserélni, akkor minden további 
nélkül fogadják el a pályázat benyújtását. 
 
Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ: Elmondta, hogy korábban készült egy statikai szakvélemény, 
melyben leírásra került, hogy a födém nem alkalmas arra, hogy ráépítést végezzenek, de a jelenlegi 
funkciójának megfelel.  
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Támogatja a pályázat benyújtását, és azt, hogy a jövõ évi költségvetésben 
irányozzanak elõ a tetõszerkezet felújítására egy keretösszeget. 
 
Szakszon József alpolgármester: A födém teljes cseréje igen magas összegeket fog felemészteni, melyhez 
hozzátartozik a tetõfelújítás is.  
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az intézmény födém- és tetõcseréjére az 
Önkormányzatnak több mint 200 millió forintot kellene biztosítania. A kérdés az, hogy ez a beruházás 
indokolt-e? Ha életveszélyes állapotok állnak fenn az intézményben, akkor természetesen támogatja ennek 
az elhárítását, de egyébként nem. 
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be a mai napon, kiegészítve egy 5. ponttal: melyben a Képviselõ-
testület felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat beadásával párhuzamosan készíttessen egy szakértõi véleményt – 
az óvoda felöli szárnynak – a födémállapotáról. 
A vélemény elkészülte után eldöntik, hogy a pályázatot visszavonják, vagy a beruházást csak részben 
valósítják meg.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, ha kiegészítik az 5. ponttal a határozatot, akkor a fedezet forrásának 
2009. évi költségvetés szakértõi keretét kell megjelölniük.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással. (5 pont. kiegészítésével.)
 
 
No: 11
A Képviselõ-testület a határozatot a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 nem szavazattal elutasította. 
 
Gromon István polgármester: Mivel az elõzõ határozati javaslat nem ment át, ezért javasolja, hogy a 
pályázati részbõl töröljék a tetõre és villámvédelemre vonatkozó részeket. Így legalább az udvarra 
vonatkozóan adják be a pályázatot. Ismertette a határozati javaslat szöveges részét, hogy mely pontokat 
szükséges törölni a módosításhoz. 
 
Müller János: Kérdése, ha esztétikai dolgokról egyeztetnek, akkor miért nem lehet a pályázatot kiegészíteni 
a burkolás munkálatainak elvégzésével. A pályázat – esztétikára – minõségre hivatkozik. Nem szeretné, ha 
ez a pályázati összeg „elveszne”, de a födémcserét el kell végezni.  
 
Solti Kinga pályázati referens: A pályázatot alá kell támasztani: árajánlattal, részletes költségvetéssel, 
mûszaki leírással. A karbantartás jellegû tevékenységek elvégzését nem támogatja a pályázat. 
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy csak az udvarra vonatkozóan fogadják el a határozati 
javaslatot, és a többi pontot pedig töröljék. Kérdése, hogy az udvar költségbecslése milyen árat tartalmaz? 
 
Solti Kinga pályázati referens: Az udvar költségbecslése 15 millió forint. Az udvar mûszaki tartalma: 
aszfaltréteg felbontása, kiépítése, vízelvezetés, pálya vonalazása, támfalkészítés, stb. 



 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a pályázat alapján reális keretek között lehetne 
megvalósítani a felsorolt tételeket. Az elhangzottak pedig irreálisan eltérnek a valóságtól. (födémcsere, 
tetõcsere, tetõtér-beépítés)  
 
Solti Kinga pályázati referens: Több esetben járt az iskola padlásán, a tetõszerkezetet stabilnak találta. 
Bizonyos részeken a palatetõ repedezik, és néhol a beázás nyomait lehetett megtalálni, ez a faanyag számára 
nem elõnyõs. Ha a hibák nem lesznek kijavítva, akkor rövid idõn belül szükség lesz a tetõszerkezet teljes 
cseréjére.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását azzal a módosítással, hogy csak a sportudvarra adják be a pályázati anyagot.    
 
No: 12
A Képviselõ-testület a határozatot a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 nem szavazattal elutasította. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolat létesítése Borszék várossal (Et.: 107/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata 
Borszék és Pilisvörösvár között kötendõ testvérvárosi kapcsolatról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. 
törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a „Vörösvári Napok 2009.” rendezvényeire 
meghívja a romániai (erdélyi) Borszék város hivatalos önkormányzati delegációját, és a látogatás keretében 
testvérvárosi kapcsolatot létesít Borszék Önkormányzatával.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírásra készítse elõ, egyben 
felhatalmazza annak aláírására.
 
Határidõ: azonnal, 2009. augusztus                                                     Felelõs: Polgármester 
                                                                                                                                                                                           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

12. napirendi pont
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirata módosításának 

elfogadása (Et.: 108/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.  



 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirata módosításának 
jóváhagyásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirata módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az 
Alapító Okirat módosításának aláírására.   
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.              
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.     
 
 
 
 
 
 
 
 

13. napirendi pont
A Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft. megbízása belterületi szilárd burkolatú utak megtervezésével (Et.: 

110/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft megbízásáról belterületi szilárd burkolatú utak megterveztetésére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, megbízza az Önkormányzat által 
alapított Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft-t azzal, hogy a KMOP-2009- 2.1.1/B - Önkormányzati utak 
fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján beadandó útépítési pályázathoz szükséges 
engedélyes terveket a Pilisvörösvár Harcsa u. (290 fm), Ponty u. (205 fm), Görgey u. szervizút (205 fm) és 
a, Báthory u. folytatása (290 fm) tekintetében készíttesse el. 
 
A Képviselõ-testület a tervek elkészíttetéséhez a mérnöki értékbecslés alapján 5.000.000 forint erejéig 
fedezetet biztosít megbízási szerzõdés keretében a Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft részére. 
 
A fedezet forrása a fejlesztési célhitel általános felújítási hitelcélja. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisvörösvári Városfejlesztõ Kft-vel a 
megbízási szerzõdést az árajánlatok beérkezése után Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári 
Városfejlesztõ Társaság által megkötött együttmûködési megállapodás alapján a keretösszegen belül a tervek 
elkészíttetésére aláírja.   
 



Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.               
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1019- kor.                                          
 
   
 

K.m.f.
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                         jegyzõ 


