
Ikt. szám: 01-328-3/2008.
 

 
Jegyzõkönyv 

 
 
Készült: 2008. január 31. napján 1600 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Kimmelné 
Sziva Mária, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Paul László, Pándi 
Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Preszl Gábor
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Váradi 
Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Hegyes Józsefné, igazgatási 
osztályvezetõ, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõ, dr. Schmidt Géza szakértõ, Gyimóthy 
Ákos fõépítész, Türk János vállalkozó
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és a vendégeket. A Képviselõ-testület 15 fõvel 
határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévõket, hogy a kiosztós anyagokban két új elõterjesztés is szerepel. 
Ezért sürgõsséggel kéri napirendre venni a 18/2008., és a 19/2008. sz. elõterjesztéseket. A továbbiakban 
javasolja az 5. napirendi pontot (5/2008.) az 1. napirendi pontban megtárgyalni, a 2. napirendben pedig a 
2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet (Et.: 12/2008.). A (18/2008.) sz. illetve a (19/2008.) sz. 
elõterjesztést javasolja a 3. és 4. napirendi pontnak. A továbbiakban nem változna a sorrend. Szavazásra tette 
fel a napirendi pontok felvételét, és a napirendi pontok sorrendjének módosításait.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:
 

1.)      Iparterület szabályozásával kapcsolatos kérelem (Et.:  
5/2008.)

Gromon István 
polgármester

 
2.)      2008. évi költségvetési rendelet-tervezete (Et.: 12/2008.) Gromon István 

polgármester
 

3.)      Szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítéséhez, a KEOP-
1.2.0 kétfordulós pályázat I. fordulójához elõzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt készítõ kiválasztásáról
(Et.: 18/2008.)
 

Szakszon József 
alpolgármester

4.)      Pilisvörösvár, Fõutca Program városrehabilitációs 
tervének elkészíttetése, tervezõi ajánlatok értékelése 
(Et.: 19/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 



5.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttmûködési megállapodás felülvizsgálata (Et.: 
7/2008.)
 

Sax László
NNÖ elnöke

6.)      A köztisztviselõk 2008. évi teljesítményértékeléséhez a 
teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 6/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

7.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 285/2007. (XII. 13.) Kt. sz. határozatának 
módosítása (Et.: 8/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ

8.)      Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, 
Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratának módosítása (Et.: 2/2008.)
 

Gromon István
polgármester

 

9.)      Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása (Et.: 10/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

10.)
       
 

  Településszerkezeti Terv módosítás a tervezett 
„Környezetbarát iparterület 2” területére (Et.: 11/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

11.)
       
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata étkezési, 
nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló rendeletének 
módosítása (Et.: 13/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

12.)
       
 

dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom c. verseskönyve 
kiadásának támogatása (Et.: 3/2008.)

Gromon István
polgármester

 
 

13.)
       
 

A lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi 
támogatásáról szóló 6/2004. (III. 29.) Kt. számú 
rendeletének módosításáról (Et.: 4/2008.)
 

Dr. Szakmári Mária 
Magdolna

SZEB elnök
 

14.)
       
 

Televíziós mûsorszolgáltatási szerzõdés a Pilis Televízió 
Kft-vel (Et.: 14/2008.)

Gromon István 
polgármester

 
15.)

       
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 16/2008.)
 

Gromon István 
polgármester

 
16.)

       
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 9/2008.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
 

 
1. napirendi pont 

Iparterület szabályozásával kapcsolatos kérelem (Et.:  5/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PVKB tárgyalta, és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Molnár Sándor: Az „iparterületen” vállalkozások mûködnek. Úgy gondolja, hogy aki ezen a területen 



építette ki vállalkozását, annak adják meg a lehetõségét arra vonatkozóan, hogy bõvíteni is tudjon. Mint 
vállalkozó, és az ipartestület elnöke nem ért egyet az alacsony beépítési százalékkal. A környéken 
mindenhol be lehet építeni az 50 %-ot. Munkavállalás szempontjából sem megfelelõ az, ha a vállalkozó egy 
másik településen fejleszti tovább a vállalkozását. Az „iparterület” pontosan azért került kialakításra, hogy 
nagyobb beruházások jöjjenek létre. Javasolja, hogy a Képviselõ-testület még egyszer gondolja át a döntését 
a beépíthetõséggel kapcsolatosan.
 
Bruckner Katalin: Egyetért Molnár Sándorral. Egy elõzõ interpellációjában kérte, hogy vizsgálják meg 
annak a lehetõségét, hogy a környezõ településeken mekkora a beépítés lehetõsége. Úgy gondolja, hogy meg 
kellene adni a vállalkozóknak legalább a 30%-os beépíthetõség esélyét.
 
Szakszon József alpolgármester: Mikor az Önkormányzat eladta az iparterületét, akkor megkérte a 
fõépítészt, hogy mondja meg, hogy mekkora lehet a beépíthetõség. Az nem túl helyes, hogy néhány 
hónappal az adásvétel után megnöveljék az ingatlan értékét.
 
Molnár Sándor: Véleménye szerint nagyon nagy hibát követne el a Képviselõ-testület, ha lecsökkentené az 
iparterület beépíthetõségének százalékát. Kéri, hogy a Képviselõ-testület szavazzon az 50 %-os 
beépíthetõség kérdésérõl.
 
Bruckner Katalin: Kérdése, hogy aki fejleszteni szeretné a vállalkozását, az miért ne tehetné ezt meg? 
Szeretné kérni, hogy legyen felülvizsgálva az ügy. Továbbiakban szeretné, ha Türk János úrnak megadnák a 
tanácskozási jogot.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Türk János tanácskozási jogának megadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Az Önkormányzatnak több iparterülete is van. Pilisvörösváron egy 
iparterületen sincsen 30 %-nál nagyobb beépíthetõség. Budapesten a beépíthetõség ilyen területeken 35-40 
%. A fõépítészi vélemény azt mondta, hogy maximum 30 %-os legyen a beépítés mértéke. Az 50 %-os 
beépítettség még Budapesten sem megengedett. Pilisvörösvár gazdasági területein csak az országos 
értékeknél extenzívebb beépítés, és jelentõsebb arányú zöldfelület kialakítása képzelhetõ el. Úgy gondolja, 
hogy ennek a célnak a 25 %-os beépíthetõség felel meg.
 
 
Türk János: Piliscséven 50 %-os a beépíthetõség és 25 %-os zöldterületet kérnek. Pilisszentivánon 40 % és 
10 %-ot kérnek, Solymáron 50 % és 20 %-os zöldterülettel kell rendelkezni. Kérné a Képviselõ-testületet, 
hogy járjon ennek utána és ehhez az átlaghoz kellene igazítani Pilisvörösvár iparterületének beépíthetõségét. 
A hátsó erdõsáv visszaértékesítésérõl szeretné elmondani, hogy mikor az iparterület fel lett osztva, korábban 
ez a terület még útként szerepelt. Akinek volt ott ingatlana, az-az Önkormányzat kezelésébe átadta a saját 
ingatlanját azért, hogy azon a helyen egy út kerüljön kialakításra. Az Önkormányzat döntött úgy, hogy azon 
a területen erdõsávot alakít ki. Jelen esetben pedig visszaértékesítenék az eredeti tulajdonosok részére ezt a 
területek. Véleménye szerint ez meggondolatlan, rossz döntés lenne. Azt szeretné kérni, hogy a mai ülésen 
ne hozzon a Képviselõ-testület döntést a beépítés meghatározásáról. Amennyiben nem tudnak pozitív 
döntésre jutni, akkor valószínûleg a cég más településen fogja a bõvítést kialakítani. Úgy gondolja, hogy 
más vállalkozó is ezt látja megoldásnak, abban az esetben, ha a beépíthetõség nagysága nem fog változni. 
 
Gromon István polgármester: Amikor a vállalkozók megvették ezeket a területeket, nem lett megígérve 
nekik, hogy 25 %-ról 40 %-ra emelkedik a beépíthetõség.
 
Kõrösy János: Pilisvörösváron elég kedvezõ az iparûzési adó. Úgy gondolja, hogy a város támogatja a 
vállalkozásokat, de viszont szükséges szem elõtt tartani a lakosság igényét is. Elõre meg volt szabályozva az, 



hogy mekkora beépíthetõsége van az iparterületnek.
 
Pándi Gábor: Az Önkormányzat kezében van a döntés a beépíthetõséggel kapcsolatban. Pilisvörösváron 
15.000-20.000 forint/m2 egy üres ingatlan az iparterületen, amit nem az Önkormányzat dönt el, hanem a 
vállalkozók. Véleménye szerint a 30 %-os beépíthetõséget meg lehetne gondolni, mivel Vörösváron máshol 
is 30 %-ot lehet beépíteni. A szakmai véleményekre hagyatkozik.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az ipari övezeten belül különbözõ övezetek vannak 1-8-ig 
meghatározva. Azon belül a beépítési százalék is változik 20 %, 25 % és 30 % között mozognak.
 
Bruckner Katalin: Úgy gondolja, ha egy vállalkozó bõvülni szeretne, akkor miért nem lehet a vállalkozókat 
meghallgatni. Miért kell rögtön elvetni a nagyobb beépíthetõség lehetõségét. A fõépítész elképzelhetõnek 
tartja a 30 %-os beépíthetõséget.
 
Türk János: Írásban ezzel a témakörrel kétszer kereste meg a Polgármester urat. Elõször augusztusban, 
majd személyesen tárgyalt Polgármester úrral. Ezek után küldött egy második kérelmet, melyben kérte, hogy 
a Képviselõ-testület tárgyalja meg az igényét.
 
Gromon István polgármester: Néhány hónappal ezelõtt volt egy hosszas telefonbeszélgetése Türk 
Jánossal.
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy az iparterületen a vállalkozók milyen jellegû tevékenységet végeznek? 
További kérdése, hogy milyen mértékben szeretnének bõvülni?
 
Türk János: Azért kértek 50 %-ot, hogy hátha többet kapnak, mint a jelenlegi beépíthetõség. A Helvét Kft. 
vásárolta meg az Önkormányzat által eladott részt, ahol 30 %-os volt a beépíthetõség, amikor ez 
értékesítésre került, azután vissza lett minõsítve 25 %-ra  beépíthetõség. Ismertette azokat a cégeket, akik az 
iparterületen végzik tevékenységi körüket.
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy ez az ügy egy-két hónapos csúszást elbír. Ezért a napirendi pont levételét 
javasolja és egy más idõpontban kerüljön újra a Képviselõ-testület  elé az ügy.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Az adott területen a beépíthetõség aránya 30 %-os.
 
Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzat ingatlanjainak mindig jobbak a beépítési feltételei. Az 
ingatlantulajdonos 25 %-os beépíthetõséggel vásárolta meg az ingatlant.  
 
Kõrösy János: Felmerült benne az, hogy utólag lesz változtatva a beépítési %, akkor ez több 
telektulajdonost érint.
 
Falics Jánosné: Türk János elmondása szerint a 30 %-os beépíthetõséggel is megelégednének a jelen 
helyzetben.
 
Gromon István polgármester: Mint elõterjesztõ leveszi a napirendrõl az elõterjesztést, és további 
egyeztetések szükségességét látva, késõbbi idõpontban javasolja, hogy a Képviselõ-testület tárgyalja újra a 
beépíthetõség kérdését. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

Szünet: 1727-1737

 
 

2. napirendi pont
2008. évi költségvetési rendelet tervezete (Et.: 12/2008.)



 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy az Önkormányzatnál Állami Számvevõszéki témavizsgálat folyik, a közbeszerzéseket 
vizsgálja az ellenõr, három évre visszamenõleg.  
 
Falics Jánosné: Átolvasta dr. Schmidt Géza szakértõ véleményét, melyben nem a jegyzõ hatáskörébe 
rendeli a részben önálló gazdálkodó szervekkel az elõirányzat módosítását hanem, a polgármester 
hatáskörébe. Kérdése, hogy ez a hatáskör átvezetésre került-e a költségvetési rendelet tervezetében?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az elõterjesztést a pénteki napon küldték meg, viszont dr. Schmidt Géza úr 
csak a hétfõi napon vizsgálta meg a rendelet-tervezetet. Az adminisztrációs hibák javításra kerültnek, a 
hatáskörcserét is annak tartja. Idõközben már javították a tervezetet.
 
Gromon István polgármester: Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint elfogadásra javasolja 
az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet a következõ kiegészítéssel: a 45. oldal „Fejlesztési kiadások” 
elõirányzata sorai egészüljenek ki a következõkkel:
- „forgalomcsillapítás”
- „csapadékvíz-elvezetés”,
- „környezetvédelem”. Az elõirányzat 0 forint.
 
Tehát ez azt jelenti, hogy ezen az oldalon három új sor kerülne be a költségvetésbe. A Szociális Bizottság, az 
Oktatási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat módosítások nélkül 
elfogadásra javasolta az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet. A törvényi elõírásoknak megfelelõen, 
írásban dokumentálva, minden önkormányzati intézménnyel, és az illetékes szakszervezetekkel is 
megtörtének az egyeztetések. Szavazásra tette fel dr. Schmidt Géza szakértõ tanácskozási jogának a 
megadását.
 
No: 3
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Schmidt Géza szakértõ: Az elõterjesztés és a rendelet-tervezet a tavalyi évhez képest lényegesen magasabb 
színvonalon készült el. Úgy gondolja, hogy az elõterjesztés megfelelõ tájékoztatást ad a képviselõk számára. 
A mellékletek között szerepel a likviditási terv egész évre elosztva. A bevételek és kiadások havi bontásban 
kerültek megállapításra egymáshoz viszonyítva. Az elõirányzatok éves ütemezésében lehetnek eltérések. 
Javasolja, hogy a Képviselõ-testület fontolja meg a rendelet-tervezetben egy olyan pont beépítését, hogy a 
Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditási terven szükség szerint módosíthasson, 
úgy hogy az éves elõirányzatot nem lépheti túl.
 
Gromon István, polgármester: Javasolja, hogy Jegyzõ Asszony fogalmazza meg pontosan a rendelet-
módosítást.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A 8. § (3) bekezdése egészüljön ki a következõkkel: „A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a polgármestert a likviditási ütemterv módosítására úgy, hogy az éves elõirányzatot ne lépje 
túl.”
 
Bruckner Katalin: Tudomása szerint a rendeletben megfogalmazottak alapján az egyházak nem adhatják be 
kérelmüket támogatás céljából úgy, mint az egyesületek. Véleménye szerint, ez ellentétes a rendeletben 
megfogalmazottakkal. Azt szeretné kérni, hogy a tartalékból kerüljön meghatározásra a Katolikus Egyház 
kérelme.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az egyesületek igényeit beírták a rendelet-tervezetbe, illetve annak 
mellékletébe. Egyébként minden kérelmet feltüntettek, õk nem bírálhatják felül a kérelmeket, csak 



megvizsgálják õket. Jelenleg csak a keretösszeget szükséges meghatározni, mivel a konkrét döntést az 
Képviselõ-testület az OKSB döntése alapján hozza majd meg a következõ ülésen. Egyébként egyházak 
mûködésre nem, de konkrét fejlesztésekre kaphatnak támogatást.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ:  A 3-mas számú tájékoztató táblán csak az 
egyesületek igényei szerepelnek. Tavalyi évben az egyház kapott támogatást, így szükséges kimutatni, hogy 
elszámolt-e a 2007. évben kapott támogatásával.
 
Gromon István polgármester: A 7. számú melléklet tartalmazza az önkormányzati intézmények 
létszámadatait a 35-36 oldalon. A Pénzügyi Bizottság ülésén errõl már volt szó, hogy 3 új státuszt kér a 
Hivatal a Mûszaki osztályra. A tavalyi évben csökkentve lett a státuszok száma 4 fõvel. Óriási 
munkamennyiség nehezedik a Mûszaki osztályra és a jelenlegi létszámmal sajnos ez már nem megoldható. 
A 3 státusz egy jogi referenst, egy mûszaki ügyintézõt, és egy építéshatósági munkakört jelentene. Továbbá 
javasolja egy közterület-felügyelõi munkakör elvonását. 
 
Szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait, miszerint a 45. oldalon a „Fejlesztési 
kiadások” elõirányzata sorai egészüljenek ki a forgalomcsillapítással, a csapadékvíz-elvezetéssel, és a 
környezetvédelemmel. Az elõirányzat 0 forint.
 
No: 4
A Képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság módosítását a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a közterület-felügyelõi státusz elvonásának a kérdését 
(nem szerepel az elõterjesztésben).
 
No: 5
A Képviselõ-testület a közterület-felügyelõi státusz elvonását a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen 
egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását 
az elõbb elfogadott módosításokkal. A 45 old. „Fejlesztési kiadások” elõirányzata sorai kiegészülnek a 
forgalomcsillapítással, a csapadékvíz-elvezetéssel, a környezetvédelemmel. Az elõirányzat 0 forint. A 
közterület-felügyelõi státusz elvonásra kerül.

 
No: 6

 
1/2008. (II. 06.) számú rendelet

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésrõl
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával megalkotta.
 

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

3. napirendi pont
Szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítéséhez, a KEOP-1.2.0 kétfordulós pályázat I. fordulójához 

elõzetes megvalósíthatósági tanulmányt készítõ kiválasztásáról
(Et.: 18/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 



támogatta a határozati javaslat elfogadását a következõ kiegészítéssel: Az árajánlat kérés alapján az 
összességében legjobb ajánlatot adó K & T Mérnöki Szolgáltató Kft-t bízza meg bruttó 4.800.000 forintos 
díjért.

 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A Képviselõ-testület a fedezetet a fejlesztési célhitel 
igénybevételével kívánja biztosítani.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
elhangzott módosítási javaslatokkal, vagyis pontosítással. (Az árajánlatkérés alapján az összességében 
legjobb ajánlatot adó K & T Mérnöki Szolgáltató Kft-t bízza meg bruttó 4.800.000 forintos díjért. Fedezet 
forrása: a Képviselõ-testület a fedezetet fejlesztési célhitel igénybevételével kívánja biztosítani).
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a 
szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítéséhez, a KEOP-1.2.0. kétfordulós pályázat I. fordulójához 
elõzetes megvalósíthatósági tanulmánykészítõ kiválasztásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító telep 
kapacitásának 2000 m3/d-rõl, 4870 m3/d-re történõ bõvítéséhez elõzetes megvalósíthatósági tanulmány 
készíttetésével az elõzetes árajánlatkérés alapján, az összességében legjobb ajánlatot adó, a K & T Mérnöki 
Szolgáltató Kft-t bízza meg bruttó 4.800.000 forintos vállalkozási díjért, az alábbi feltétellel:
Vállalkozó a szerzõdés teljesítés során keletkezett tanulmányok, tervrajzok, leírások felhasználására 
vonatkozó, visszavonhatatlan engedélyt (a továbbiakban: felhasználási engedély) ad a Megrendelõnek, 
amely engedély a mûvek többszörözését, korlátozásmentes terjesztését, valamint terjesztésre történõ 
átengedését és átdolgozását is magában foglalja.
A vállalkozási díj magában foglalja a felhasználási jog ellenértékét.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint a szerzõdés feltételeit az 
ajánlatadóval egyeztesse le, és kösse meg.
 
Fedezet forrása: a Képviselõ-testület a fedezetet fejlesztési célhitel igénybevételével kívánja biztosítani.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítást készítse elõ.
 
Határidõ: folyamatos                                                                            Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
4. napirendi pont

Pilisvörösvár, Fõutca Program városrehabilitációs tervének elkészíttetése, tervezõi ajánlatok 
értékelése (Et.: 19/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A mai napon szükséges döntést 
hozni az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatról, mert különben nem tudja az Önkormányzat 
határidõre elkészíttetni a tervet. Az elõterjesztésben a legolcsóbb ajánlatot tévõ tervezõt (Schömer Mûterem 
tervezõ céget) javasolja elfogadásra. 
 
Kõrösy János: Kérdése, hogy a városrehabilitációs terv elkészítése milyenfajta kivitelezési, engedélyezési, 
rendszerterv? Milyen mélységû a terv?



 
Gyimóthy Ákos fõépítész: A városrehabilitációs terv kicsit felszínesebb, mint az engedélyezési terv. 
Meghatározza a közterületi burkolatokat, az épületek homlokzatát végigvizsgálja és az utcaképet. 
Természetesen, ami a pályázathoz szükséges azt a programot összeállítja. Mindegyik tervezõ nagyon 
szûkösnek érezte a kéthónapos határidõt.
 
Falics Jánosné: A Fõ utca a PEMÁK területe? Kérdése a PEMÁK milyen összeggel járul hozzá a Fõ utca 
programhoz?
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Úgy tudja, hogy a Fõ utak kezelõje a Magyar Állam, és a Magyar 
Közút Kht.
 
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: Ezt a határozati javaslatot is ki kell egészíteni a 
fedezet forrásának megjelölésével, miszerint a Képviselõ-testület a fedezetet fejlesztési célhitel 
igénybevételével kívánja biztosítani.
 
Szakszon József alpolgármester: Korábban más témát érintõen a Közútkezelõ jelezte, hogy a pl. a festéket 
is az Önkormányzatnak kell fizetnie, mivel a Közútkezelõnek nincsen rá fedezete.
 
Kõrösy János: Korábban volt javaslata arra vonatkozóan, hogy a Szakorvosi Rendelõintézet elõtti részen, a 
zebránál kerüljenek parkolást akadályozó „virágládák” kihelyezésre, mivel az autók akadályozzák a zebrán 
való közlekedést. A Közútkezelõ jelezte, hogy erre sincsen pénze, de támogatják az ötletet.
 
Gromon István polgármester: Ennek a kérésnek az ügye már folyamatban van, a mûszaki osztályon 
dolgoznak az ügyön. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot a fedezet 
forrásának megjelölésével. (A Képviselõ-testület a fedezetet fejlesztési célhitel igénybevételével kívánja 
biztosítani.)
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Fõutca Program elõzetes akcióterületei tervének elkészíttetésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár, Fõutca 
Programjának elõzetes akcióterületi tervének elkészítésére az árajánlatkérés alapján a Schömer Mûterem 
tervezõ céget választja ki 3.800.000 forint + Áfa, azaz összesen bruttó 4.560.000 forint díjért.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntésérõl értesítse a pályázókat, valamint kössön 
tervezési szerzõdést a kiválasztott tervezõirodával.
 
Fedezet forrása: a Képviselõ-testület a fedezetet fejlesztési célhitel igénybevételével kívánja biztosítani.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítását terjessze a 
Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                 Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 

 
Gromon István polgármester: Jegyzõ Asszony idõközben jelezte, hogy a 2008. évi költségvetési 
rendeletnél szükséges meghatározni a létszámok változásának idõpontjait.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Hivatal létszám meghatározásánál, mely a táblázatban található, meg kell 
határozni az idõpontot, amelytõl hatályosul. A feladatok végrehajtására elõ kell készülni, így a március 1-jei 
határidõt jelölné meg és javasolná a létszámmódosítások dátumának. 



 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy a státuszelvonás személyt is érint, és ennek az elvonásnak anyagi vonzata 
van-e?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Abban az esetben, ha személyt érint az ügy, akkor törvény szerint a 
végkielégítés és felmentés mindenképpen jár. Meglepetésként érte a módosítás, nincs felkészülve 
személlyel, de mivel a státuszok be vannak töltve, biztos hogy anyagi vonzata is lesz az átszervezésnek.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 
létszámmódosítások hatályosulásának meghatározásáról szól (2008. március 1-je.)
 
No: 9
A Képviselõ-testület a rendeletmódosítást a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 

együttmûködési megállapodás felülvizsgálata (Et.: 7/2008.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, az Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az Együttmûködési 
megállapodásban hatályosítsák a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevét, illetve a Területi Államháztartási 
Hivatalt a Magyar Államkincstár váltsa fel. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot a Bizottságok és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által javasolt módosításokkal.
 
No: 10
A Képviselõ-testület a módosításokat a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmûködési 
megállapodás felülvizsgálatáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartás mûködési 
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr) 29. § (11) bekezdése értelmében az 
Együttmûködési megállapodás átvizsgálásának eredményeként egyetért a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 4/2008. (I. 28.) sz. határozatával, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata között fennálló Együttmûködési megállapodást a következõképpen módosítja:
 

1.         Az Együttmûködési megállapodásban hatályosítja a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevét.
2.         A Területi Államháztartási Hivatalt a Magyar Államkincstár váltja fel.

 
Határidõ: azonnal                                                                Felelõs: Polgármester, NNÖ elnöke
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A köztisztviselõk 2008. évi teljesítményértékeléséhez a teljesítménykövetelmények meghatározása (Et.: 

6/2008.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2008.  (I. 31.) Kt. sz. határozata a 
köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények 
meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a köztisztviselõk jogállásáról 
szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a 2008. évre a Polgármesteri 
Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képezõ célokat jelen határozat melléklete szerinti  tartalommal 
határozza meg.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az 1. pontban kijelölt 
célok alapján állapítsa meg a Hivatal köztisztviselõinek munkateljesítmény-értékeléséhez szükséges 
teljesítménykövetelményeket.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa meg a 
jegyzõ munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket, és az értékelésrõl 
tájékoztassa a Képviselõ-testületet.
Határidõ:          1. pontra :  azonnal                              Felelõs : 1-2. pontra : Jegyzõ
                        2. pontra:  2008. február 29.                                  3. pontra: Polgármester
                        3. pontra: teljesítménykövetelmények

      megállapítása 2008. 02.29.
                                         teljesítménykövetelmények értékelése: 2008.12.31.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 14 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 285/2007. (XII. 13.) Kt. sz. határozatának 

módosítása (Et.: 8/2008.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a 
285/2007. (XII. 13.) Kt. sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 285/2007. (XII. 
13.) Kt. sz. határozatának a következõ részét, tekintettel arra, hogy csak a szociális intézményfenntartó 



társulás által ellátott feladatok tekintetében kívánja felmondani a külön megállapodásokat.
 
Pilisvörösvár Jelzõrendszeres 

házi 
segítségnyújtás

48/2007. (III. 29.) Pilisjászfalu 71/2007. (III. 28.)

Pilisvörösvár Jelzõrendszeres 
házi 
segítségnyújtás

48/2007. (III. 29.) Üröm 56/2007. (IV. 04.)

Pilisvörösvár Jelzõrendszeres 
házi 
segítségnyújtás

48/2007. (III. 29.) Piliscsaba
 

49/2007. (III. 27.)

Pilisvörösvár Jelzõrendszeres 
házi 
segítségnyújtás

48/2007. (III. 29.) Tinnye 69/2007. (IV. 12.)

 
Határidõ: 2007. december 31.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

8. napirendi pont
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratának módosítása (Et.: 2/2008.)
 

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. Az 
Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:
10. Engedélyezett tanszakok:

Ø  Zenemûvészeti ágon: szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, zongora, hegedû, gordonka, gitár, ütõ, 
trombita, kürt, harsona, tuba, harmonika, szintetizátor, szaxofon.

A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy egységes szerkezetben adja ki a kiegészített Alapító okiratot és 
küldje meg az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmények Szakmai Minõsítõ Testülete részére.
 
Határidõ: azonnal                                                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Et.: 10/2008.)

 



 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslatot.
 
Molnár Sándor: Kéri, hogy a 8. § legyen kihúzva a rendelet-tervezetbõl, mivel nem tudja támogatni. Sem 
az üzemeltetõvel, sem a tulajdonossal nem lett egyeztetve errõl a kérdésrõl. Javasolja, hogy tárgyaljanak ez 
ügyben.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor módosítási javaslatát, hogy a 8. § 
kerüljön törlésre a rendelet-tervezetbõl.
 
No: 15
A Képviselõ-testület a módosító javaslatot a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 1 igen, 12 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával elutasította.
Molnár Sándor távozott az ülésrõl 1829

 
A Képviselõ-testület létszáma 14 fõ-re módosult.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Kérdése Jegyzõ Asszonyhoz, hogy a 2008. január 1-jétõl hatályba lépett a 
37/2007. rendelet, nem mond-e ellent a reklámtáblák építési engedélyét szabályozó helyi rendeletnek.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Utána kell néznie a rendelet hivatkozott elõírásának.
 
Gromon István polgármester: Szeretné felfüggeszteni a napirendi pont tárgyalását, amíg átnézik a 
rendeletet.
 
 

10. napirendi pont
Településszerkezeti Terv módosítás a tervezett „Környezetbarát iparterület 2” területére (Et.: 

11/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a város 
Településszerkezeti Tervének módosításáról  
 

1.                  Pilisvörösvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a 
Településszerkezeti Terv módosítását a Csobánkai út – 0123 hrsz-ú út – belterülethatár – 0121 
hrsz-ú út által határolt területen, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

2.                  A módosítással érintett terület Szabályozási Tervét jelen határozattal jóváhagyott tervvel 
összhangban kell elkészíteni.

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
módosításának elfogadását.



 
No: 17
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2008. (II. 05.) rendelete 

A Pilisvörösvár, Környezetbarát Iparterület 2 Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervérõl 

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú

szavazatával megalkotta.
 

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

11. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata étkezési, nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló rendeletének 

módosítása (Et.: 13/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a rendeletmódosítás elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ rendelet-tervezet módosításának elfogadását.

 
No: 18

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

3/2008. (II. 05.) rendelete 
Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló 2/2006. (I. 27.) rendeletének 

módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú
szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

12. napirendi pont
dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom c. verseskönyve kiadásának támogatása 

(Et.: 3/2008.) 
  
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata dr. 
Réthy Zoltán: „Én így imádkozom. Összegyûjtött versek” c. verseskötete kiadásának támogatásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy dr. Réthy Zoltán: „Én így 



imádkozom. Összegyûjtött versek” c. verseskötetének 2008. évi kiadását bruttó 150.000 forint összeggel 
támogatja, melyet pénzeszköz-átadásként biztosít.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2008. évi költségvetés-módosítás tervezetet a fentiek alapján 
állítsa össze, s nyújtsa be jóváhagyás céljából a Képviselõ-testületnek.
Fedezet forrása: 2008. évi költségvetés
 
Határidõ: 2008. február 15.                                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatásáról szóló 6/2004. (III. 29.) Kt. számú 

rendeletének módosításáról (Et.: 4/2008.) 
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális Bizottság és az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-módosítását. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de mivel 
a szavazatok száma nem érte el a minõsített többséget, ezért nem született döntés ez ügyben.
 
Kõrösy János: A bizottsági ülésen javaslatot tett arra, hogy a 200.000 forintról 300.000 forint legyen a 
minimum összeg megállapítva.
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy ez a módosítás okozhat-e a költségvetésben beállított 
keretösszegen belül túllépést?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A rendeletben szerepel, hogy a keret erejéig lehet megállapítani az összeget. 
Tehát a Bizottság emiatt nem lépheti túl a megállapított keretet.
 
dr. Szakmári Mária Magdolna: Mint elõterjesztõ elfogadhatónak tartja a módosítást, vagyis az emelést.
 
Bruckner Katalin: Úgy gondolja, hogy sok fiatal nem tudott errõl a lehetõségrõl. A határidõt ki kellene 
venni a rendeletbõl, hogy bármikor lehessen benyújtani ilyen jellegû igényt. Szeretne egy módosítást tenni, 
hogy a határidõ augusztus 15. legyen.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az augusztus 15. határidõ megjelölését.
 
No: 20
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 2 igen és 12 nem szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását a következõ kiegészítéssel: a 2. § „támogatás mértékének” összege 200.000 e forintról 300.000 e 
forintra módosuljon. (A módosítást befogadta.)    

  
No: 21
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2008. (II. 05.) rendelete a lakásvásárlás, építés és építési munkák 

helyi támogatásáról szóló 6/2004. (III. 29.)
 rendeletének módosításáról 

 



A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú
szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Televíziós mûsorszolgáltatási szerzõdés a Pilis Televízió Kft-vel (Et.: 14/2008.) 

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Oktatási Bizottság és az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
támogatta a határozati javaslatot a következõ kiegészítéssel: a Megbízási szerzõdés 3. bekezdésének 3. 
sorában lévõ „lehetõség szerinti” mondatrészt, töröljék és helyette az „átlagosan” szó kerüljön beillesztésre. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással. 
(A módosítást befogadja.)
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozata a Pilis 
Televízió Kft-vel történõ kábeltelevíziós mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésrõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a város polgárainak sokszínû és 
sokoldalú tájékoztatása, valamint a település kulturális, történeti, etnikai és közösségi öntudatának 
elmélyítése érdekében a Pilis Televízió Kft-vel kábeltelevíziós mûsorszolgáltatásra 2008. február 1-jétõl 
kötendõ megbízási szerzõdésre havi bruttó 150.000 forint összeget biztosít.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képezõ Megbízási szerzõdés 
aláírására.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2008. évi költségvetés-módosítás tervezetét a fentiek alapján 
állítsa össze, terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Fedezet forrása: 2008. évi költségvetés 
 
Határidõ: 2008. február 01.                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
 

15. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 16/2008.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a polgármesteri 
beszámolót. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 
 
No: 23
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen egyhangú 
szavazatával elfogadta.



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
16. napirendi pont 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 9/2008.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés elfogadását.
 
No: 24
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen 
egyhangú szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

9. napirendi pont (folytatása)
Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Et.: 10/2008.)

 
 
Gromon István polgármester: Ismételten megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Idõközben utánanéztek a rendelet nevezett bekezdésének és javasolja az 
elõterjesztésnek megfelelõen elfogadni a rendeletet.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet 
elfogadását.
 
No: 25
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
5/2008. (II. 05.) rendelete 

A Pilisvörösvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (XII. 14.) 
rendeletének módosításáról 

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen egyhangú

szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1847 órakor.      
 
 
 
 

K.m.f.
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna



                         polgármester                                                         jegyzõ


