
Ikt.szám: 01-448-9/2007. 
 

Jegyzõkönyv 
 
 
  
Készült: 2007. május 24. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Bruckner Katalin, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy János, 
Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Dr. Szakmári Mária 
Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám Zoltán
 
Távollétét jelezte: Falics Jánosné, dr. Kutas Gyula, Müller János
 
Távollétét nem jelezte: Berchy József, Horváth József
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
Gazdálkodási osztályvezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását. 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                                  Elõadó:
 

1.)      A Városi Könyvtár részleges felújítása (Et.: 102/2007.) Szakszon József
alpolgármester

 
2.)      Kamatmérsékléssel kapcsolatos szerzõdésmódosítás (Et.: 

101/2007.)
Szakszon József
alpolgármester

 
 
 
 

1. napirendi pont
A Városi Könyvtár részleges felújítása (Et.: 102/2007.)

 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondása szerint pályázni lehet a 
Könyvtár felújítására a Közkincs program keretében. Solti Kinga közbeszerzési referenssel, és az 
osztályvezetõkkel egyeztetve tárgyalták meg a tervezett beruházást, azt hogy mit lehetne felújítani. 
Megállapították, hogy igény lenne a nagyobb volumenû felújításra, de az tervköteles, és az engedélyes 
tervek valószínûleg nem lennének idõre kész.
 
 
Molnár Sándor: Érdeklõdni szeretne, hogy a Mûvészetek Házánál elkészült-e már a konkrét koncepció? 
Nem kellene-e a Könyvtárat a Mûvészetek Házába átköltöztetni? Attól tart, hogy a Mûvészetek Háza túl 
nagy, és nem biztos, hogy fenn tudja majd magát tartani.



 
Gromon István polgármester: A Mûvészetek Házát döntõ mértékben a jelenlegi Zeneiskola fogja 
használni. Véleménye szerint a jövõben ki lesz használva ez a nagy épület. A Gimnáziumhoz tartozik 
néhány terem, és a díszterem melynek rögzíteni kellene a funkcióját. Az Alapító Okiratban már vannak erre 
utaló gondolatok. Véleménye szerint nem kell attól tartani, hogy kihasználatlanul maradnak a Gimnázium 
vagy akár a Mûvészetek Háza termei. A Könyvtár felújítása mindenképpen egy jó cél.
 
Pándi Gábor: A pályázat benyújtása során alá kell írni egy nyilatkozatot, miszerint az épület jelenlegi 
funkciója 10 évig megmarad, ebben szerepel m2 is. Véleménye szerint a Könyvtár könyvmennyiségét 
lehetne csökkenteni, mert vannak olyan könyvek, amelyeket az emberek nem szoktak kikölcsönözni. Ezáltal 
talán le lehetne választani egy termet, ahol kulturális tevékenységet lehetne folytatni.
 
Gromon István polgármester: Beszélgetést folytatott a Könyvtár vezetõivel, és õk azt mondták, hogy a 
Könyvtár nem férne el kisebb helyiségben, inkább bõvíteni kellene.
 
Zám Zoltán: A Könyvtár épületnél felvetõdik az akadálymentesítés kérdése a bejáratnál. Az újonnan 
csatlakozott EU tagállamoknak 2 éven belül a közintézmények akadálymentesítését meg kell valósítaniuk. 
Kérdése, hogy nem lehetne-e ebbe a pályázatba beépíteni a bejárat akadálymentesítését?
 
Gromon István polgármester: Sajnos nem lehet, mert az akadálymentesítést meg kell terveztetni, és az 
engedélyes tervek nem készülnének el határidõre. Javasolja, hogy a határozat-tervezet címét egészítsék ki a 
következõképpen: „A Városi Könyvtár részleges felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról”. 
Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 80/2007. (V. 24.) Kt. sz. határozata a 
Városi Könyvtár részleges felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közkincs – III. pályázatán részt vesz. A pályázat keretén belül a Városi könyvtár épületének 
részleges felújítását (ablakcsere, elektromos hálózat teljes felújítása, festés) megvalósítja. A pályázathoz 
szükséges 406.521 Ft önrészt biztosítja.
Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt (M9) nyilatkozat, valamint a 10 évre vonatkozó 
funkciómegõrzési nyilatkozat aláírására. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 
határidõre nyújtsa be.
A pályázathoz szükséges 406.521 Ft önrészt a 2007. évi költségvetési rendelet 17. sz. melléklet 6 alcím 
Intézményi felújításokra (10%) címen összesen 2.463.000 Ft –os keretbõl biztosítja.
 
Határidõ: 2007. május 25.                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását

 
 

2. napirendi pont
Kamatmérsékléssel kapcsolatos szerzõdésmódosítás

(Et.: 101/2007.)
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
PVKB tárgyalta és a következõ módosítást javasolja: a határozati javaslat második bekezdése egészüljön ki a 
„hitelek kamatai és kezelési költségeinek mérséklésére” mondatrésszel. Szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását.



 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 81/2007. (V. 24.) Kt. sz. határozat az OTP 
Bank Nyrt-nél fennálló jogutódlásos víziközmû hitel kamatmérséklése
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az OTP Nyrt-nél fennálló 
jogutódlásos víziközmû hitelek kamatai és kezelési költségeinek mérséklésére (2007. március 29-i keltû 
levél alapján) adott pénzintézeti ajánlatot elfogadja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a kamatmérséklésre vonatkozó szerzõdésmódosítás 
aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1826 órakor.      
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                    jegyzõ
 
 


