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Jegyzõkönyv
                                                         
 
  
Készült: 2009. szeptember 17. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének közmeghallgatásán.
 
Helye: Pilisvörösvár Mûvészetek Háza, Zeneiskola díszterme (Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Kimmelné 
Sziva Mária, Kõrösy János, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Pándi Gábor, Preszl 
Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Szakszon József alpolgármester
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János, Paul László
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Sax László NNÖ elnöke, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási 
osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási referens, Ruzsa Anett Okmányiroda vezetõ, Farkas Istvánné 
Gyámhivatal szakmai vezetõje, Kovácsné Selymesi Erzsébet „Napos Oldal” vezetõje, Heidt Éva Szakorvosi 
Rendelõintézet vezetõje, Breierné Kalmár Éva Templom Téri Általános Iskola vezetõje, Fogarasy Attiláné a 
Német Nemzetiségi Iskola Igazgatója., dr. Berkiné Balasi Anikó Mûvészetek Háza Igazgatója., Karádi 
Kálmánné NNÓ és a Grádus vezetõje, Giriczné Taksz Marianna Ligeti Óvoda vezetõje, Horváth Ferenc 
Rendõrõrs-parancsnok helyettes, dr. Várkonyi Adrienn SZÁSZ Kert. képviselõje, Gyimóthy Ákos fõépítész, 
Huszti György Partner Mérnöki Iroda képviselõje, Lakkné Kovács Krisztina Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje, Müller János Városfejlesztõ Társaság Ügyvezetõ Igazgatója, 
Bándi Gábor projektmanager, Solti Kinga pályázati referens, Szegõ Géza Nemzeti Közlekedési Hatóság 
képviselõje, Vincze Attila, Pagony Kft. képviselõje, Salamin Ferenc AXIS Kft. képviselõje, dr. Imre Gábor a 
Pilis-Buda-Zsámék Társulás jogi referens, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, Pilis Tv.
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatást adott arról, hogy a 
közmeghallgatás a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint képviselõ-testületi ülésnek is minõsül. A 
törvény szerint közmeghallgatást évente legalább egyszer köteles tartani a Képviselõ-testület. A Szervezeti 
és mûködési szabályzat szerint került összehívásra a Képviselõ-testület jelenlegi ülése.  
 
Az ülésnek két napirendi pontja van, az elsõ melyben beszámolnak az Önkormányzat elmúlt egyéves 
munkájáról. A másik napirendi pont a Fõ utca program ismertetése. Ezután lesz lehetõségük a megjelent 
állampolgároknak közérdekû témákban kérdéseket feltenni, mely napirendnél szeretné, ha a Fõ utca 
programra irányulnának a kérdések. A két témát egy projektoros kivetítõn követhetik pontról-pontra. A 
projektoros anyagot (a képek nélkül) kiosztották a jelenlévõknek is.  
 
Ezután hivatalosan megnyitotta a Képviselõ-testületi ülést. Bejelentette, hogy a Képviselõ-testület 15 fõvel 
határozatképes. Elõzetesen távollétét jelezte Szakszon József alpolgármester. Horváth József, Müller János 
és Paul László nem jelezte távollétét. 
 
Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételének elfogadását. (A képviselõk kézfeltartással szavaztak).
 
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta.
 
Projektorros diavetítés vette kezdetét, melynek vázlata jelen jegyzõkönyv mellékletét képezi. Polgármester úr 
az egyes diákhoz szóbeli kiegészítést fûzött, tájékoztatást adott a Képviselõ-testület egyéves munkájáról és az 
Önkormányzat gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl. Ismertette az egy év alatt megvalósult felújításokat és 



fejlesztéseket, melyekrõl szintén fotókat mutatott be szóbeli kiegészítéssel. 
Ezután Polgármester úr röviden beszámolt a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt 
egyévi munkájáról is diákkal illusztrálva, mivel ez szintén törvényi kötelezettsége. Ennek a beszámolónak a 
vázlata szintén a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Miután az Önkormányzat egyéves munkájáról szóló beszámolót a Polgármester befejezte, elmondta, hogy 
második napirendként a Fõ utca program ismertetését fogják három részben hallani. Az elsõ elõadást 
Gyimóthy Ákos fõépítész fogja megtartani, melyben összefoglalja a teljes Fõ utca projektet. Ezt követõen a 
tervezõk ismertetik a Fõ utca program keretében megvalósuló létesítmények terveit.
 
Gyimóthy Ákos fõépítész: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a „Fõ utca program” nem egy 
kitalált kifejezés, hanem Kanadában, Amerikában, és az Európai fejlett országokban is rendkívüli népszerû, 
és sikeres programokat takar. Magyarországon már sok város fõutcája újult meg ennek a „mozgalomnak” a 
keretében. Pilisvörösvár Fõ utcájának felújítására is minden eszközt és lehetõséget meg kell ragadni, mivel 
annak problémáit mindenki tapasztalhatja nap mint nap.
 
A program bemutatását projektoros diavetítéssel, és néhány a város utcáit terhelõ problémával kezdte. 
Elsõként a forgalmat említette meg, melyben kiemelt a kamionos és átmenõ forgalom. Leromlottak a 
közterületi állapotok, nagyon fontos probléma a parkolóhelyek hiánya. A forgalomcsökkentés szempontjából 
fontos lenne az elkerülõ út megépítése is. Ezek már régóta létezõ tervek, ennek megvalósulására várnak. 
Fontos lenne, hogy a közterületek megújuljanak, parkolók létesüljenek.
Eddigi konkrét lépések: már 2005-ben elindítottak egy mûszaki tervezést a Fõ utca átépítésére. Ez a 
csapadékvíz elvezetésrõl-, szegélykorrekciókról-, járdáról, zöldterületekrõl szólt. A továbbtervezés 
felülvizsgálatát kérték 2007-ben azért, hogy a lehetõség szerinti legtöbb parkolót tudják létesíteni a 
városban.
 
2007 õszén jelent meg a Fõ utcával foglalkozó pályázat. Ez a pályázat nem egy egyszerû közterület-felújítás, 
hanem egy város-felújítási pályázat, amely az összes regionális program közül a leghosszabb, legnehezebb. 
A pályázat keretében jelentõs, 0,5-1,5 milliárd forint közötti összeget lehetett nyerni.
 
33 város indult a kiírt pályázaton. A szükséges dokumentumok részben az Önkormányzat rendelkezésére 
álltak, csak az integrált Városfejlesztési Stratégiát és az Akcióterületi Tervet kellett megszerkeszteni. Azóta 
ezek sikeresen elkészültek, és megállták helyüket a pályázati bírálatok során.
A bemutatott diákon az Akcióterületi terv készítésének folyamatáról és tartalmáról, dátumairól láthattak 
néhány adatot. 
 
Visszatérve a Fõ utca pályázatra, elmondta, hogy ez a felújítás már csak azokat a projektelemeket 
tartalmazza, amelyek a II. forduló beadásáig a programban maradtak. Ennél jóval több projektelem szerepelt 
az elsõ forduló beadásánál.
Közben a pályázat idõrendi folyamata látható a kivetített diákon.
Elmondta, hogy a II. fordulóban beadott pályázatok elbírálása várhatóan 2009. október hónapjában 
megtörténik.
A következõ dián az elkövetkezendõ feladatok voltak láthatóak.
A leglényegesebb, hogy az útfelújítási, építészeti munkálatok megkezdése 2010 tavaszára, befejezése 2011 
elejére várható. 
 
Ezután a Fõ utca program terveit készítõ szakemberek kaptak szót. 
 
dr. Várkonyi Adrienn, építész, SZÁSZ Kert. Bt.: Bemutatta a program kertészeti részét, különös 
tekintettel a Fõ utca, Bajcsy-Zs. tér átépítési terveit. A bemutatásban szerepelt a meglévõ állapotok 
jellemzése, és a tervezett felújítási látványtervek. A kivetítõn láthatóak voltak a burkolatok, növényzetek, 
járdák, Fõ utca és a Bajcsy-Zs. tér kertépítészeti tervei. 
 
Salamin Ferenc, az AXIS Kft. képviselõje: Szintén projektoros elõadást tartott a Városi Könyvtár tervezett 



felújításáról, az átalakítás terveirõl. Beszélt az újonnan építendõ házasságkötõ teremrõl és ügyfélszolgálati 
irodáról. Végül bemutatta a Városháza felújítási terveit. Ezek közt szerepel a homlokzat felújítása, díszítése, 
tetõfelújítás, kerítés felújítása, kert és udvar tervei.
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a tervezõk elõadását. Elmondta, hogy a közmeghallgatás 
harmadik részében a polgárok kérdéseket tehetnek fel közérdekû témákban.
 
Mielõtt az írásban már a korábban hozzá érkezett kérdésekre rátért volna, kérte, hogy akinek van kérdése a 
Szász Kert Bt. tervezõihez, most tegye fel, mivel a tervezõk nemsokára távoznak a közmeghallgatásról. 
Ismételten elmondta, hogy a Szász-Kert tervezõi azok, akik a Fõ utca járdáit, a parkolókat és a Bajcsy-Zs. 
teret tervezték.
 
Orbánné Rozics Éva: Érdeklõdött, hogy hogyan fogják megoldani a csapadékvíz-elvezetést a Fõ utcán.
 
Gromon István polgármester: Válasza, hogy ez nem a SZÁSZ-KERT Bt. feladatkörébe tartozik, de a 
Partner Mérnöki Iroda egy tervezõjének megadta a szót, hogy válaszoljon a kérdésre. Általánosságban 
elmondta, hogy a jelenlegi nyílt árkokat a Fõ utca mentén (legalábbis a tervezési területen belüli árkokat) 
befedik, és a Hõsök terétõl az Orvosi Rendelõig tartó útvonal mentén mindkét oldalon zárt csapadékvíz-
elvezetõ csatornába terelik. A Csobánkai utca irányába haladva már elkészült a zárt csapadékvíz-elvezetõ 
rendszer, amely a patakba vezeti a csapadékot.
Megkérte Huszti Györgyöt a Partner Mérnöki Iroda képviselõjét, hogy szakmailag is adjon választ a 
kérdésre.
 
Huszti György, Partner Mérnöki Iroda: A parkolók mûszaki kialakítása áll szoros összefüggésben a 
csapadékvíz-elvezetéssel. A Fõ utca felé megpróbálják lejtetni a burkolt felületeket, és jellemzõen a 
parkolókban elhelyezett víznyelõk fogják a csapadékvizet elvezetni. Ez a teljes területre lezúduló vizet 
jelenti. Egy részén fellelhetõ a meglévõ csapadékcsatorna, ennek a felújítását fogják megoldani. Ahol 
nyíltárkos csapadékvíz-elvezetés van jelenleg, ott az árkokra parkolóhelyek kerültek kialakításra, így azok is 
lefedésre kerülnek és ott is csapadékcsatorna fog épülni. 
 
Toronyi Zoltán: A 10-es elkerülõ útról kért információkat.
 
Gromon István polgármester: Az elkerülõ út a pilisvörösvári Önkormányzat hatásköre felett áll, országos 
beruházás keretében fog elkészülni, nem önkormányzati beruházás. A fõépítész úr csak annyit említett, hogy 
szakmailag Pilisvörösvár jövõjét az fogja megoldani, ha megépül az elkerülõ út, de ez nem része a Fõ utca 
programnak. Ebbõl következik, hogy a 10. sz. fõúthoz és az úttesthez nem nyúlhatnak hozzá. Az 
Önkormányzat csak a 10-es út mentén a járdákat, útpadkát, csapadékvíz-elvezetést stb. tudja megoldani. 
Csobánka felé a balra kanyarodás nem fog megváltozni, és körforgalom sem lesz most kialakítva.
 
Gromon István polgármester: Fõépítész úr elmondta, hogy az eredeti pályázati kiírás nagyobb projektre is 
lehetõséget adott, ezért eredetileg úgy képzelte el az Önkormányzat a Fõ utca rekonstrukciót, hogy a teljes 
tervezési és beruházási területen az összes villanyoszlopot eltüntetik, és a vezetékeket – és ezzel együtt 
egyéb vezetékeket is - a föld alá helyezik.  
Sajnos az összes nyertes, - országosan, akik ezen a pályázaton nyertek -, mindenki egységesen csak 55%-os 
támogatásban részesül, így az eredeti terv mûszaki tartalmát, ami körülbelül 1,1 milliárdos támogatást 
igényelt volna, módosítani kellett az 55%-os támogatás arányában.
Így kimaradt a végleges programból a kábelek földbe süllyesztése is.
Azonban mégis jó hír, hogy Szakszon József alpolgármester úr kezdeményezésére az összes Fõ úton 
jelenlévõ szolgáltatóval, az ELMÜ-vel, a T-Com-mal, és a Fibernet Zrt.-vel tárgyalásokat kezdtek, egy 
esetlegesen elõrehozott fejlesztésrõl, amit az elkövetkezõ 5-10 év során terveztek volna. Ebben a 
szolgáltatók azért érdekeltek, mert ha megépítik az új Fõ utcát, akkor azt 5 évig nem bonthatják fel, 
ellenkezõ esetben jelentõs többletköltségekkel kell számolniuk.



Másfelõl Pilisvörösváron hatályban van egy olyan helyi rendelet, amely szerint aki felbontja valamilyen 
oknál fogva a járdát, annak azt teljes egészében újjá kell építenie.
A lényeg, hogy ésszerûen most lehetõségük van elõrehozni a jövõben tervezett fejlesztéseiket.
A tárgyalások hatásosnak bizonyultak, és az ELMÜ, a T-COM és a Fibernet Zrt. is hozzájárulnak, összesen 
több mint 50 millió forinttal a 150 milliós költségekhez.
Gyakorlatilag a kábelek földbehelyezésének költségeibõl az 1/3-ad részt maguk a szolgáltatók saját 
költségükbõl fedezik. Õk végzik el egyrészt a terveztetéseket, másrészt a kivitelezések egy részét. 
Megemlítette, hogy az összes nyertes Fõ utca pályázat közül egyedül Pilisvörösvár az, aki el tudta érni, hogy 
a szolgáltatók részt vegyenek saját költséggel a programban.
Szerencsére a pályázattal kapcsolatos tárgyalásokat idõben kezdték el, mert azóta az ELMÜ-nél az ilyen 
típusú hozzájárulásokat nem engedélyezik. Mivel a pilisvörösvári Önkormányzatnál már elkötelezték 
magukat, így az ELMÜ több mint 40 millió forinttal hozzájárul a költségekhez.
Ezek után úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy bár az Önkormányzat nem nyert pályázati pénzt a 
légkábelek kiváltására, de megérné hitelbõl fedezni a fennmaradó rész költségeit. Ez azt jelenti, hogy a Fõ 
utca pályázathoz nagyságrendileg 150 millió forint hitelt kell felvenni az önrész fedezetére, és ezt további 
100 millió forinttal meg kell toldani annak érdekében, hogy a légkábelek a földbe kerüljenek elhelyezésre. 
Reméli, hogy ezen az úton továbbhaladva az összes kábelt földbe tudják majd helyezni.
 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 10-es út (útburkolatának) felújítása más programba tartozik. A Magyar 
Közút Kht.-val is tárgyaltak, hogy ésszerû lenne a Fõ utca program beruházással összehangolva az 
útburkolat-felújítást elvégezni. A Magyar Közút Kht. azonban nemleges választ adott, viszont elõbb vagy 
utóbb a Magyar Közútnak az útfelújítást mindenképpen el kell végeznie, mivel ez az õ költsége és feladata. 
Véleménye szerint az új felújított Fõ utca sokban segíteni fogja a polgárok mindennapi életét. 
 
Megadta a szót Szegõ Géza, NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) képviselõjének, aki elmondja, hogy a Fõ 
utca felújítással kapcsolatban a lakosságnak milyen jogai vagy tudnivalói vannak.
 
Szegõ Géza, NKH képviselõje: A Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélyezési eljárást folytat le a 
Fõ utca programmal kapcsolatban. Akiknek a Fõ útra szomszédos ingatlanja van, az jogosult az eljárás során 
a létesítményt megismerni, az eljárás során nyilatkozatot tenni. Akiknek nyilatkozattételi szándéka van, 
lehetõség szerint két héten belül írásban, akár a Polgármesteri Hivatalban, akár a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság részére a írásban nyilatkozatát küldje el. Természetesen ez a nyilatkozattételi lehetõség nem 
korlátozott két hétre, az erre vonatkozó jogszabály értelmében egészen az eljárás lezárásáig lehetõség van 
nyilatkozatot tenni, azt visszavonni, vagy módosítani. 
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy ezek az engedélyezési eljárások közös érdeket képviselnek, 
hiszen a pályázaton eredményesen szerepelni csak akkor lehet, ha az összes tervhez a hatósági engedélyeket 
határidõre beszerzik. Minden hatóságnak hálás, akik igyekeznek ezt a folyamatot meggyorsítani az 
Önkormányzat és a lakosság érdekében.
 
Írásban feltett kérdés, hogy akik a Fõ utca mentén laknak, azoknak milyen költségükbe fog kerülni a projekt? 
 
Válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat Képviselõ-testülete határozott arról is, hogy az elektromos 
vezetékek földbe helyezésével kapcsolatos összes költségét, ami az ingatlanokat is érinti, az Önkormányzat 
magára vállalja.
Az építkezés kellemetlenségekkel fog járni, és ezúton kéri minden tulajdonos megértését. Ez azt fogja 
jelenteni, hogy a légkábeleket elhelyezik a földben, a járda vagy a kapubehajtó egy részét fel kell majd 
bontani, mivel a villanyóráig el kell majd jutni. A bekötéseket elvégzi az illetékes szerv. Az összes 
tevékenységet az Önkormányzat fogja finanszírozni, és helyreállítják a munkafolyamat alatt keletkezett 
károkat.
 
Ismét írásban Molnár János kérdezte, hogy a Csokonai utca és környékén hogyan oldhatná meg az 
Önkormányzat, hogy a keskeny utcán rendszeresen parkoló autók a közlekedést ne akadályozzák? 



 
Gromon István polgármester: Ez nagymértékben a lakosság fegyelmezettségén is múlik, mert csupán egy 
közterület-felügyelõt foglalkoztatnak, és irreális lenne azt elvárni, hogy õ a Pilisvörösváron lévõ 200 utcát 
folyamatosan járja, és bírságolja azokat az autótulajdonosokat, akik a járdán parkolnak és eltorlaszolják az 
utat. Sokan panaszolják, hogy például a Fõ út mentén is a járdán babakocsival nem lehet közlekedni, vagy a 
Vasútállomás felé vezetõ járdán is problémát jelent ez.
A Rendõrõrs-parancsnokkal is beszélt, hogy legalább a frekventált helyeken próbálják az ellenõrzést 
megoldani.
Elmondta, hogy a „Fõ utca program” biztosítani fogja a szabályos, kulturált parkolás feltételeit. Ennek 
megvalósulása után a szabálytalanul parkolókat nagyon szigorúan fogják megbüntetni.
A Vásár térre kitérve említette, hogy szeretnének egy parkolósávot kialakítani a reggeli iskolába járás 
megkönnyítésére.
Visszatérve a Csokonai utca problémájára, ígéretet tett, hogy a közterület-felügyelõ személyesen is 
megvizsgálja a problémát.
 
Horváth Gyula kérdése, hogy reggelenként a Fõ úton a gyerekek biztonságos átkelését miért nem segítik a 
polgárõrök? 
 
A polgárõrök sokáig végezték ezt a szolgáltatást, nagyjából fél évvel ezelõtt bejelentették, hogy nem 
vállalják tovább. Az Önkormányzat nem léphet fel a döntésük ellen, mert egy önkéntes szervezetrõl van szó.
Kérte Falics Jánosné képviselõt, a Polgárõr Egyesület vezetõjének feleségét, hogy tájékoztassa a 
jelenlévõket az ügybõl kifolyólag.
 
Falics Jánosné : Elmondta, hogy õ is tagja a Pilisvörösvár Polgárõr Egyesületnek. A kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy az egyesületben tagtársai panaszkodtak, hogy munkájuk során sértõen beszéltek az autósok 
velük, szidták õket, hogy miért állnak az átkelõhelyekhez. A továbbiakban ezért nem vállalták ezt a 
feladatot. A fõ ok az, hogy a polgárõrök is dolgozni járnak, és így nehezebb reggelenként ellátni a feladatot.
 
Gromon István polgármester: Szeretnének egy jelzõlámpás csomópontot párhuzamosan a Fõ utca 
pályázattal megvalósítani, így remélhetõleg 2010 végére ez is elkészül, és meg fog oldódni a zebrán való 
áthaladás, illetve a 10-es útra való felhajtás problémája. 
 
Kiss Zsolt: Kérdése, mikor ér véget a tavak körüli szennyvízgyûjtõ-hálózattal kapcsolatos pályázat? Mikor 
lesz eredményhirdetés, mely utcák lesznek bevonva?
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a szennyvízpályázat jóval hosszabb lefutású, mint a Fõ utca 
pályázat, a megvalósulás 2013-ra várható. A tavak körüli utcák be lesznek vonva a pályázatba és részben az 
Önkormányzat tudja finanszírozni azokat a költségeket, hogy a polgárok a gerincvezetékre való 
csatornarákötéseket elvégeztethessék.
 
A következõ felszólaló a kérdését sajnos nem hallható módon – nem mikrofonba – tette meg, ezért a 
hanganyagban nem értelmezhetõ a felszólalás.   
 
Gromon István polgármester: Pilisvörösváron csapadékvíz-elvezetõ rendszer csak a Fõ utcán és a szûk 
környezetében van. A csapadékvíz elvezetését a legtöbb utcában úgy oldották meg, hogy az utcák 
burkolatának valamelyik irányban lejtése van. A lejtés irányában kiemelt szegély van, és a szegély eltereli az 
utca végébe a vizet, ahonnan a következõ utcán folyik tovább. Ez az oka annak is, hogy az özönvízszerû 
esõzések során a 10-20 évvel ezelõtti állapothoz képest sokkal nagyobb mennyiségû víz zúdul le, hiszen a 
föld már nem nyeli el a csapadékot. Ezért probléma a mélyebb fekvésû területeken, hogy a város összes vize 
perceken belül megjelenik. Sajnos ez a fejlõdés mellékes következménye.
 



Mihálykó Györgyné (Gesztenye u. 2.): Elmondta, hogy a szomszédságukban lévõ vendéglátó egység 
mûködése zavarja a környéken élõk nyugalmát. Kéri, hogy az Önkormányzat korlátozza le a vendéglátó 
egység nyitva tartásának idejét.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta az érintett személy figyelmét, hogy az ügy folyamatban van, és 
mivel az egyedi hatósági ügynek minõsül, a témát illetõen nem is nyilatkozhat.    
 
Bruckner Katalin: A csendrendelettel kapcsolatban elmondta, hogy nem éppen a legmegfelelõbb mód azért 
büntetni az összes szórakozóhelyet, mert van egy-két olyan vendéglátóipari egység, aki nem tudja kezelni a 
saját vendégeit. Nem tartja korrektnek a 22 órás zárási idõt.
 
Gromon István polgármester: Kijavította a hozzászólót, abban a tekintetben, hogy szavazás nem volt a 
témát illetõen – csendrendelet módosítása –, csak hozzászólások voltak a képviselõ-testületi ülés keretén 
belül, ez jelent meg a Vörösvári újságban.
 
Horváth Ferenc  rendõr-százados: A gyerekek zebrán való átkelésével kapcsolatban elmondta, hogy a 
rendõrök mostanában 90%-ban jelen vannak reggel a zebránál, szabadidejükben járnak ki, mert másképp 
nem tudják ezt megoldani.  
Elmondta, hogy a Rendõrséget a bejelentésekkel a 330-130-as telefonszámon tudják elérni. Köszöni a 
Képviselõ-testületnek a támogatását. Megköszönte a Polgárõrök segítségét is.
 
Guth Zoltán: Kérdése, hogy akik a Fõ út mentén laknak, hogyan fognak közlekedni a felújítások alatt?
 
Gromon István polgármester: A kivitelezésekkor kötelezõ lesz a forgalomkorlátozásról készíteni egy 
tervet. Müller János úr a Városfejlesztõ Kft. ügyvezetõje fogja követni az eseményeket és a kapcsolatot 
fenntartani az ingatlantulajdonosokkal. Ez vonatkozik az elektromos bekötésekre a kivitelezés során, és a ki-
, és behajtásokra is.
 
A következõ felszólaló a kérdését sajnos nem hallható módon – nem mikrofonba – tette meg, ezért a 
hanganyagban nem értelmezhetõ a felszólalás.   
 
Gromon István polgármester: Egyetért a felvetéssel, rossz szokásnak nevezte, hogy sok helyen valamiért 
nem akarnak az udvarukban parkolni a lakosok.
A polgármesternek nem dolga egész nap a városban „mászkálni”, mert az természetesen a közterület-
felügyelõnek feladata, hogy mindenfelé járjon, erre a területre is, és tegyen rendet. Felhívta a figyelmet, 
hogy mindenkinek lehetõsége van arra, hogy megkeresse a körzeti képviselõjét, és jelentse a panaszát. A 
képviselõk az információt eljuttatják a Polgármesterhez vagy a Jegyzõhöz, akik ezután tudnak intézkedni. 
Igazat adott a felszólalónak abban, hogy a Polgármester is rendszeresen járjon ki a városba. Személy szerint 
sokat jár a közterületekre, és minden beruházást személyesen, napi szinten ellenõriz.
 
Köszönetet mondott a város polgárainak a közmeghallgatáson való részvételért, majd így folytatta:
„20 évvel ezelõtt mindannyian demokráciát akartunk, rendszerváltozást. De a demokráciához demokraták is 
kellenek. Emberek, akik a közéletben hajlandók részt venni, energiát, áldozatot vállalni a maguk ügyében. 
Mind az országban, mind Pilisvörösváron is nagyon fontos: ahhoz, hogy a dolgaink jobban menjenek, nem 
elég 2-3 vagy 10 embernek a magányos vagy hõsies küzdelme, a dolgaink akkor fognak sokkal jobban 
menni, ha minél többen veszünk ebben részt.”
 
 
 
Megköszönte mindenkinek a részvételt, a közügyek iránti érdeklõdést és a segítõ szándékot. Tájékoztatta a 
jelenlévõket, hogy az ülés bezárását követõen lehetõségük van az egyéni választókörzeti képviselõkkel 
esetleges észrevételeiket egyeztetni, illetve további kérdéseiket megbeszélni. Bezárta az ülést 2030- kor.
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                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
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