
Ikt. szám: 01-55/5/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. március 6. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, 
Müller Márton, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Preszl Gábor
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, dr. Surjánné dr. Tóth Margit a 
Szakorvosi Rendelõintézet vezetõje, Sólyom Ágnes – Pilis Tv, Vörösvári Újság 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes.   

Ismertette a kiosztós anyagokat:
-         sürgõséggel kéri napirendre venni a „Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása” 

témában (melyet a Képviselõ-testület a február 5-i ülésen már tárgyalt, - 25/2014. sz. elõterjesztés) 
kiosztott 25-2/2014. sz. módosító határozati javaslatot. A határozati javaslatot a 18. napirendben kéri 
megtárgyalni,

-         az Alapító okiratokkal kapcsolatosan is készült egy közös módosító javaslat, mely az 51/2014., 
52/2014., 54/2014. sz. elõterjesztésekben szereplõ napirendeket érinti,

-         az Ügyrendi Bizottságnak a civil szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó táblázata is 
kiosztásra került.
 

Javaslatot tett a napirendi pontok cseréjére. Mivel az ülésen jelen van dr. Surjánné dr. Tóth Margit, a 
Szakorvosi Rendelõintézet vezetõje, ezért az õt érintõ két napirendeket tárgyalják meg az 1. és 2. 
napirendekben. Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételének és a napirendek sorrendi cseréjének 
elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                       Elõadó
 

1.)   A Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet 2013. 
évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének 
jóváhagyása (Et.: 46/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)   A Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet Alapító okiratának módosítása, módosító 
okiratának elfogadása (Et.: 55/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 



3.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési rendeletének utolsó módosítása (Et.: 
60/2014.)

Gromon István
 polgármester

4.)   A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása, 
módosító okiratának elfogadása (Et.: 50/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)   A helyi önkormányzatok közmûvelõdési 
érdekeltségnövelõ támogatása (Et.: 38/2014.)

Gromon István
 polgármester

 
6.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi 

partnerkapcsolati tervének jóváhagyása (Et.: 39/2014.)
Gromon István
 polgármester

 
7.)   Betelepülési emlékmû megtervezésére és elkészítésére 

vonatkozó pályázati felhívás elfogadása (Et.: 47/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
8.)   A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Alapító 

okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása 
(Et.: 52/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

9.)   A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Alapító 
okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása 
(Et.: 51/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

10.)
           
 

A Gazdasági Ellátó Szervezete, Pilisvörösvári Alapító 
okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása 
(Et.: 53/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

11.)
           
 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosítása, módosító okiratának elfogadása (Et.: 
54/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

12.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 2014. évi munkaterve (Et.: 37/2014.)

Gromon István
 polgármester

 
13.)
           
 

Javaslat a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünetek 
elrendelésére a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 
(Et.: 48/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

14.)
           
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának és Projekt (szennyvízpályázat) 
közbeszerzési szabályzatának módosítása (Et.: 56/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

15.)
           
 

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 2/2000. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 58/2014.)

Gromon István
 polgármester

 
16.)
           
 

A Vásár tér és környékén kialakult közlekedési problémák 
megoldása (Et.: 49/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
17.)
           
 

A Pilisvörösvár 6066/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonása (Et.: 57/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 



18.)
           
 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
(Et.: 25-2/2014.)

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
19.)
           
 

A civil szervezetek 2014. évi támogatása (Et.: 40/2014.) Gromon István
 polgármester

 
20.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 59/2014.)  Gromon István
 polgármester

 
21.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 36/2014.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
22.)
           
 

Felvilágosítás kérés     

 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi 

munkatervének jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 46/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és a munkatervre vonatkozó határozatot támogatta. A bizottsági ülésen az 
intézmény vezetõje nem tudott részt venni, a Bizottság úgy döntött, hogy a Rendelõintézet 2013. évi szakmai 
beszámolóját csak azután fogadja el, miután intézményvezetõ asszony beszámolóját meghallgatta.
Megkérte a Szociális Bizottság elnökét, hogy az ülésükön felmerült kérdéseket a Képviselõ-testület ülésén 
tegye fel az intézményvezetõje részére.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: A bizottsági ülésen több pozitív észrevétel is elhangzott a szakrendelésekkel 
összefüggésben. A beszámolót végigolvasva örömmel tapasztalta azt is, hogy OEP finanszírozásból tudtak 
eszközökre beruházni, amely elõsegíti a rendelõintézet mûködését. Néhány kérdés felmerült az ülésen, 
amelyet szeretne az intézményvezetõnek feltenni:

-         Hiányolják az intézményvezetõ asszony aktív jelenlétét az intézményben. Kérdése, hogy heti 
szinten mennyi idõt tölt a vezetõi feladatainak ellátásával a rendelõintézetben?

-         További kérdése, hogy a manager vezetõi képzésbõl mennyi ideje van hátra, mikor fog végezni 
intézményvezetõ asszony a tanulmányaival? Úgy hallotta, hogy halasztott több félévet is. Ezek a 
halasztások jelentenek-e az önkormányzatnak többletkiadásokat?

-         Az önkormányzati intézményekben igen jól beváltak a közcélú foglalkoztatottak. Kérdése, hogy 
Intézményvezetõ asszony mérlegelte-e közfoglalkoztatottak alkalmazását a rendelõintézetben (pl. 
takarítás, udvarrendezés, stb.)?      

 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Köszöni az önkormányzatnak a rendelõ parkolójában 
történt területrendezést, járda-és rámpaépítést.
A szerdai napok kivételével (amikor szemész szakorvosként rendel) minden nap bent tartózkodik az 
intézményben. Hónapok óta a tömegközlekedési eszközöket veszi igénybe, amely nehezíti a Budapestrõl 
való kijutását Pilisvörösvárra. A szerdai napokon az egyik budapesti kórházban (a Rókus kórházban) rendel, 
egyébként a hét többi napján az intézményben tartózkodik.  



Elmondta, hogy az új jogszabályok alapján a szemész szakorvosi vizsgát is újra le kellett tennie, e miatt 
január végén nem tartózkodott bent az intézményben. Az egészségügyi manager képzõvel kapcsolatos 
államvizsgái október hónapról átkerülnek június, július hónapra. Január hónapban vizsgaidõszak volt, 
februárban pedig két oktatási héten vett részt. Ezek miatt az elmúlt két hónapban valóban kevesebb idõt 
töltött az intézményben.     
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Számos esetben keresték a Hivatalból az intézményvezetõ asszonyt (pl. a 
költségvetés egyeztetése során), és sajnos nem sikerült elérniük.   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Úgy gondolja, hogy a munkaideje kötetlen. A vezetõi 
feladatait el tudja látni úgy is, hogy nem tartózkodik egész nap az intézményben. Fõ munkaidõben 
megtalálható a rendelõintézményben, 10-tõl 15 óráig.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Úgy emlékszik, hogy intézményvezetõ asszony kinevezés szerinti 
munkarendje nem kötetlen. 
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Az intézményvezetõi szerzõdés aláírásakor 
kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi managerképzõt elvégzi.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az önkormányzat a rendelõintézeten keresztül egy szolgáltatást nyújt a 
polgárok számára.
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Úgy gondolja, hogy a szolgáltatás minõségét a jelenléte 
nem befolyásolja, és a polgárokat nem érte semmilyen kár az ellátások tekintetében.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Vezetõként mindenképpen úgy véli, hogy meghatározza az intézmény 
mûködését a vezetõ jelenléte.  
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Nehéz megoldást találnia, hogy a problémát áthidalja, de 
kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy elvégezze a képzést. Sajnos február hónapban kétszer egy hét 
képzésen vett részt, ezért joggal érheti a vád, hogy keveset jelent meg az intézményben. Véleménye szerint 
ez egy átmeneti idõszak. Tájékoztatást adott a képzésrõl és a tanulmányi idõszakról.
A rendelõintézet a kinevezése óta számos új lakossági szolgáltatást vezetett be, és az intézet mûködése jó 
irányban halad. Az elmúlt években olyan karbantartási feladatokat végeztek el, amire korábban nem volt 
fedezet. Egészségügyi eszközöket vásárolt az intézmény, ami elõsegíti a mûködésüket. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Mindenképpen úgy gondolja, hogy a vezetõ jelenléte jelentõsen befolyásolja az 
intézmény mûködését. A betegek tapasztalatai és visszajelzései alapján hallotta, hogy számos esetben sokáig 
várják a szakorvost, eltelik egy óra, és senki nem tájékoztatja a betegeket arról, hogy várhatóan mikor fog 
megkezdõdni a rendelés. Az intézmény vezetõjének tisztában kellene lennie ezekkel a problémákkal, 
viszont, ha nincs az intézményben, akkor nem tud azonnal intézkedni.   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Elmondta, hogy tisztában van a problémával, és a 
lakossági panaszos megkeresésre levélben válaszoltak. Pontosan tudja, hogy egy szakorvos miért nem tudja 
idõben megkezdeni a szakrendelését a városban. Nem azért marad el egy szakrendelés, vagy nem azért nem 
kezdõdik idõben, mert a szakorvos nem törõdik a rendelési idejével, hanem azért, mert az orvosok 
fõmunkaidõben a faladataikat kórházakban látják el. Pilisvörösvár még nagyon szerencsés helyzetben van, 
Budapest közelsége miatt. Egyébként minden szakorvos felé jelezték, hogy ha látja, hogy csak késve ér ki 
Pilisvörösvárra, akkor azt telefonon jelezze, és az asszisztens a betegeket tájékoztatni tudja a rendelési idõ 
várható idõpontjáról. Nem gondolná, hogy az intézményvezetõ jelenléte ezt befolyásolná.  
Az orvosok érdeke is az, hogy kitöltsék a munkaidejüket a szakrendelések során, mivel teljesítmény alapján 
finanszírozzák õket. Azt sem gondolná, hogy ezek az esetek nagy számban fordulnának elõ az 
intézményben.     



 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Véleménye szerint az munkaszervezés kérdése, hogy adott esetben a 
váróteremben ülõ betegeket tájékoztatja-e az asszisztens arról, hogy a szakorvosra mennyi idõt szükséges 
várni.
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Újra felhívja a szakorvosok figyelmét arra, hogy 
mindenképpen értesítsék az asszisztenst, ha a rendelési idõpontra nem érkezne meg idõben.    
A manager képzéssel kapcsolatosan az önkormányzatnál nem keletkezik többletkiadás a képzési idõszak 
meghosszabbodása miatt. A felvett tantárgyak arányában kell ugyanis fizetni a képzésért.  
Kitért a közcélú foglalkoztatottak kérdésére. Az intézmény takarítására szerzõdéssel rendelkeznek. A hó 
eltakarítására tudta volna igénybe venni a foglalkoztatottak munkaerõ-képességét, de ebben az évben nem 
volt szükség erre a feladatellátásra.  
Az intézményben két karbantartót alkalmaznak, akik elvégzik az intézmény körüli kertészeti feladatokat is.
 
Schellerné Mikulán Anetta: Kérdése, hogy ebben az évben milyen fejlesztéseket, változtatásokat kíván 
elvégeztetni az intézményen belül, esetleg ezek közül érint-e valamelyik pályázati lehetõséget?
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Önálló nagyobb fejlesztésre nem tudnak fedezetet 
biztosítani, kizárólag az OEP finanszírozásból végeztetnek el kisebb felújításokat.
Az intézetnek az idei évben a fûtési rendszerrel kapcsolatos kazáncserét kell megoldania, ami egy hosszabb 
engedélyezési eljárást von magával. Pályázati lehetõség nincsen.
 
Kõrössy János: Nem érti, hogy mi a probléma, tényszerû dolgok nem hangoztak el. Kétségtelen, hogy 
létezik fegyelmezõ ereje annak, hogy a vezetõ a munkahelyén tartózkodik.  Úgy gondolja, hogy az 
orvosoknak más a munkarendjük – munkakultúrájuk. Lehet, hogy ez más területen sokkal eredményesebben 
mûködik, ahol a vezetõ jelenléte szükséges.  Több éve dolgozik olyan területen, ahol nem szükséges a 
jelenléte, és mégis eredményesen látja el a feladatát. Elhangzott az épület körüli munka, amit véleménye 
szerint a kivitelezõ nem megfelelõen végezett el.   
 
Kiss István György: Sok esetben hosszú idõt kell várakozással tölteni az intézményben, ezért ha lehetõsége 
van rá, elkerüli a rendelõintézetet. Ismételten kitért a munkaidõvel kapcsolatos témához, miszerint a 
munkáltató meghatározza a dolgozóinak a munkaidejét. A rugalmas munkaidõben is kötelezõ a dolgozónak 
bizonyos törzsidõt letöltenie a munkahelyén. A vezetõk körében elõfordul a kötetlen munkaidõ is. Úgy 
gondolja, hogy az intézmény tekintetében biztosan nem jelent elõnyt, ha a vezetõ nincs bent a munkavégzés 
idejében, a dolgozók munkamorálja/fegyelme megváltozhat, és esetleg nem tájékoztatják a betegeket a 
szakorvos késésérõl.   
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése: ha az intézményvezetõ megfelelõ végzettséggel rendelkezik, ez esetben 
is szükséges az orvos-igazgatói státusz fenntartása?
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Az intézményben ma már nincs ilyen státusz. Megbízási 
szerzõdéssel egy tanácsadó nyújt segítséget az intézmény mûködtetésében.  
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy igazgató asszony munkáltatója a 
Képviselõ-testület - a beszámolót is azért tárgyalja a testület minden évben. Az egyéb munkáltatói jogokat 
pedig a polgármester gyakorolja (pl. szabadság, jutalom, stb.).
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az önkormányzati intézmények tekintetében egy vezetõt sem érint a 
„rugalmas-kötetlen” munkarend. 
 



Gromon István polgármester: Fontosnak tartja tisztázni a félreértéseket a szerzõdéssel kapcsolatosan – de 
nem a mai testületi ülés témája ez. Egyébként pedig vitathatatlannak tartja, hogy az igazgató asszony 
jelenléte az intézményben elengedhetetlen, mivel a dolgozók munkamorálján érzõdik, ha egy vezetõ nincs 
jelen.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A város polgárai számos esetben jelezték felé azt a problémát, hogy 
hiányolják a vezetõ jelenlétét az intézményben, és a Szociális Bizottság ülésén is többször felmerült ez a 
kérdés. Fontosnak tartja, hogy intézményvezetõ asszonyt tájékoztassák az észrevételekrõl.
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztés, ezen belül a 2013. évi szakmai beszámoló napirendrõl való 
levételét nem javasolta, mivel az intézményvezetõje csak a mai ülésen tudott megjelenni, a következõ ülésen 
nem tudna itt lenni. Ezért kérte Kollár-Scheller Erzsébetet, a Szociális Bizottság elnökét, hogy a bizottsági 
ülésen felmerült kérdéseket tegye fel a Képviselõ-testületi ülésén az intézményvezetõ asszonynak, s ha a 
válaszok elegendõk, akkor a képviselõ-testület esetleg dönteni tud a beszámoló elfogadásáról. Jegyzõ 
asszony is kérte, hogy a munkaszerzõdéssel kapcsolatos felvetéseket ne a mai elõterjesztéssel kapcsolatosan 
tárgyalják meg, mivel nem volt elegendõ idõ arra, hogy a témában felkészüljön, de mivel a következõ ülésen 
az igazgató asszony a menedzserképzõs tanulmányai miatt biztosan nem tudna itt lenni, célszerûbbnek 
tartotta a témának a mai napirenden tartását.
 
dr. Kutas Gyula: A munkaszerzõdéssel összefüggésben elmondta, hogy ebben a munkatípusban nem lehet 
kötetlen munkarendben végezni a tevékenységet. A kötetlen munkarend jogszabály szerinti fogalma 
egyébként egyáltalán nem igényli a munkavállaló munkahelyen való megjelenését. A munkáltatónak a 
szerzõdés szerinti teljesítést kell kérnie.  
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A negatív észrevételek mellett példával támasztotta alá, hogy a 
rendelõintézetben a napokban milyen pozitív ellátásban és tapasztalatokban részesült. Az orvos idõben 
megkezdte a szakrendelést és elõjegyzés/idõpont nélkül is a megfelelõ ellátást megkapta. Elmondta, hogy 
nagyon sok jó ellátást kapott már a vörösvári rendelõintézetben, és nem gondolná, hogy a rendelõintézetnek 
rosszhírét kellene keltenie Képviselõtársának. Véleménye szerint más egészségügyi intézményekben is 
vannak hibák.
 
Kõrössy János: Úgy gondolja, hogy egy intézményvezetõ státuszhoz hozzá tartozik a kötetlen munkaidõ, és 
ezt nem a Képviselõ-testület ülésén kellene megvitatniuk, úgy, hogy nem ismerik a vezetõ 
munkaszerzõdését.   
 
Schellerné Mikulán Anetta: Pozitívumként emelte ki, hogy a szakrendelések száma növekedett az elmúlt 
években. Ha jól értelmezte, a szakrendelésen nem kizárólag az elõjegyzett betegeket látja el az orvos, hanem 
azokat is, akik idõpont nélkül keresik fel a szakorvosokat. Kérdése, hogy ezt más szakrendelésen nem 
lehetne-e bevezetni?
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezetõ: Amikor átvette a rendelõintézet vezetését, utána került 
bevezetésre az, hogy a rendelési idõkre elõ kell a betegeket jegyeztetni. Létezik, olyan szakrendelés, ahol a 
járványos idõszakban nagyon sok az akut beteg, vagy pl. a sebészeten sem lehet bevezetni az elõjegyzéses 
betegeket. Szakmánként változó, hogy az orvos milyen idõ intervallummal dolgozik, és az akut betegek 
száma hogyan változik. Véleménye szerint az elõjegyzést célszerû megtartani, mivel így a beteg is tisztában 
van azzal, hogy hány órára kell megérkeznie a rendelésre, és nem kell megvárnia a rendelési idõ végét.
Jóval kevesebb OEP finanszírozásból mûködik az intézmény, mint a korábbi években. Ezért is komoly 
teljesítménynek tartja, hogy ennyi szakorvost tudnak foglalkoztatni az intézményben.
 
Kiss István György Képviselõ úr nem használta a kézi mikrofont, ezért kérdése, hozzászólása a jegyzõkönyv 
számára nem hallható/értelmezhetõ. 
                                                                                                 
Gromon István polgármester: Intézményvezetõ asszony korábban is már utalt arra, hogy Budapest 
közelsége elõnyt jelent a város számára, s hogy ennek köszönhetõen ilyen mennyiségû szakrendelést 



lehetõség van mûködtetni a városban. Országosan az orvosok nagy számban dolgoznak nehéz, nem 
megfelelõ körülmények között, ezért nem gondolná, hogy folyamatosan az elégedetlenséget kellene 
hangsúlyozni az orvosokkal szemben. 
Korábban már kifejtette, hogy miért volt szükség arra, hogy a mai napon tárgyalják a beszámolóval 
kapcsolatos napirendet. 
 
dr. Kutas Gyula: Az intézményvezetõ szerzõdésében nem valószínû, hogy szerepel a kötetlen munkarend, 
mert ilyen típusú munkakörben nem alkalmazzák ezt a meghatározást.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy megvizsgálják a munkaszerzõdést, és 
egyeztetni fognak az intézményvezetõvel. Elmondta, hogy egyetlen határozati javaslatban került 
megfogalmazásra a beszámoló és a munkaterv elfogadása. Kérdése, hogy van-e kifogása a Képviselõknek az 
ellen, hogy a beszámoló és a munkaterv egy határozati javaslatban legyen elfogadva?
 
Kifogás nem hangzott el az ellen, hogy egyben kerüljön elfogadásra a határozati javaslat. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelõintézet 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi 
munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet 2013. évi szakmai beszámolóját és 2014. évi munkatervét az elõterjesztés melléklete szerinti 
formában jóváhagyja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: jegyzõ           
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

 
2. napirendi pont

A Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának módosítása, 
módosító okiratának elfogadása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 55/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Január 1-jei hatállyal módosult a 
Kormányrendelet, melyet át kell vezetni az Alapító okiratokon. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 24/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának módosításáról, 
módosító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 



Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 14/2008 (II. 
21.) Kt. sz. határozatával, a 124/2009. (VII. 23.)  Kt. sz. határozatával, a 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. 
határozatával, a 110/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, és a 157/2011. (VIII 04.) Kt. sz. határozatával, a 
30/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával és a 106/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak 
szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Városi 
Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet Alapító okiratának Módosító okiratát, és egységes szerkezetû 
Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének

 utolsó módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 60/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolta. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 4

9/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló

4/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
 

4. napirendi pont
A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának 

módosítása, módosító okiratának elfogadása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 50/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 25/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek 
Háza ? Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 73/2007. 
(IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. 
határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 
122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) 
Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 
92/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával és a 223/2013. (XI. 28.) Kt. 
sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Mûvészetek Háza ? 
Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, és egységes 
szerkezetû Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 38/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 



elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásának elkülönített soron történõ 
szerepeltetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza 
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás pályázatához a szükséges 693.000 forint pályázati önrészt a 
3/2014. (II. 06.) költségvetési rendelet 3. sz. melléklet 2. oldal Mûvészetek Háza 2014. éves 
költségvetésében külön sorban szerepelteti.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elõ, nyújtsa be 
jóváhagyás céljából.
 
A fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet 3. sz. melléklet 2. oldal Mûvészetek Háza 2014. éves 
költségvetésének 3. sorában szereplõ dologi kiadás.
 
Határidõ: azonnal.                                                     Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 39/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta. Kiegészítésként elmondta, hogy a táblázatot kiegészítették a programok becsült 
költségeivel. A korábbi évek tapasztalatai alapján kerültek az összegek meghatározásra. Számos programot a 
városi önkormányzat mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogat. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 27/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2014. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a 2014. évi partnerkapcsolati tervet, és a költségvetésben biztosított fedezet keretein belül 
felhatalmazza a polgármestert a partnerkapcsolati rendezvények elõkészítésére és lebonyolítására.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati rendelet és az NNÖ 2014. évi költségvetési 
határozata.
 
Határidõ: folyamatos                                                            Felelõs: polgármester, NNÖ elnök
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 



7. napirendi pont
Betelepülési emlékmû megtervezésére és elkészítésére vonatkozó 

pályázati felhívás elfogadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 47/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta.
 
Kõrössy János: Javasolja kiegészíteni a pályázati kiírás „IV. A pályázat célját” azzal, hogy az utolsó 
mondatot a következõképpen folytatná: „… a település önazonosságának jelképévé válhat, valamint a 
betelepülõk háláját a befogadók iránti is kifejezzék…”   
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint Képviselõ úr nem ismeri eléggé Pilisvörösvár történetét, 
mert ezen a területen nem voltak családok, akik fogadták volna a betelepülõket, így a betelepülõk nem 
tudtak kinek hálásnak lenni. Vörösvár község már a török idõkben is létezett, viszont a török idõk végére 
Vörösvár teljesen elnéptelenedett. Írásos feljegyzések vannak arról, hogy az 1683-as évtõl éveken keresztül 
Vörösvár lakatlan terület volt. Az elsõ betelepülõk idején (1689-ben) egyetlen ember élt itt, egy Huszár 
István nevû polgár, aki az idõk múlásával postakocsi állomásvezetõ lett. Ismeretei szerint tehát a 
betelepüléskor befogadók egyáltalán nem voltak.
 
Kõrössy János: Nem pontosan a pilisvörösvári betelepülésre és befogadásra gondolt, hanem az országra, 
mint befogadóra. Véleménye szerint régen a földtulajdonokat Alapító okiraton átadták a tulajdonosoknak.
 
Gromon István polgármester: Ha jól érti, nagy általánosságban, országos szinten gondolt Képviselõ úr a 
befogadókra.
 
Müller Márton: A telepeseket úgy hívták be az országba.
 
dr. Kutas Gyula: Az észak-magyarországi területeken a felvidéki polgárok bányászat és városépítés 
céljából érkeztek hazánkba, és sajátos kormányzással bírtak már az 1200-as években. 
 
Kõrössy János: Olvasta Pilisvörösvár története és néprajza c. könyvet. Szeretné, ha a javaslatáról 
szavaznának.
 
Kiss István György: A Pénzügyi Bizottság ülésén már felvetette, hogy szeretné, ha kiegészítésre kerülne a 
pályázati felhívás IX. pontjának utolsó bekezdése a következõvel: „… amennyiben a pályázók a pályamûvet 
eladnák, akkor az önkormányzat elõvásárlási joggal élhessen..”
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kõrössy János Képviselõ úr javaslata ez eredeti szándékhoz képest egészen 
más irányvonalat adhat az alkotók elképzeléseinek, amelyet nem szeretnének, ha megvalósulna. Azt elõre 
nem lehet tudni, hogy a mûvésznek milyenek az elképzelései, de e testület szándékát úgy kell 
megfogalmazni, hogy a mûvészek számára ne legyen félreérthetõ. 
 
Szöllõsi János: Mindenképpen ragaszkodni kellene a Pilisvörösvár története és néprajza c. könyvhöz, 
melyben a postamester fogadta a betelepülõ embereket. 
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Javasolja, hogy a képzõmûvészeti alkotást mindenképpen a Templom téren 
valósítsák meg. A Fõ teret nem tartja alkalmasnak arra, hogy egy ilyen mûvet ezen a helyszínen kiállítsanak.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A betelepülés folyamatosan zajlott, még az 1870-es években is. 
Mindenképpen azt szeretnék megörökíteni, ami Vörösvár területén történt, az elsõ betelepülés pillanatát.  



 
Kiss István György: A bizottsági ülésen is a Templom teret részesítették elõnyben.
 
Gromon István polgármester: Kõrössy János Képviselõ úr javaslatát olyan országos emlékmûnél volna 
indokolt feltüntetni, amit mondjuk, a magyar állam állítana az összes magyarországi svábok betelepülésével 
kapcsolatosan, általánosságban. A jelen emlékmûállítás azonban kizárólag Vörösvárról szól, a németek 
Vörösvárra való 1689. évi betelepülésérõl, amely esemény egy meghatározó momentum volt a 
történelmünkben. Akkor ezen a területen nem voltak befogadó telepesek.     
Tájékoztatásként elmondta, hogy a makettek, amely alapján elkészülnek a tényleges szobrok/emlékmûvek, 
kizárólag vázlatosak, nincsenek finoman kidolgozva, tehát önmagukban nem képviselnek mûvészi értéket.
A mû helyszínei közül mindkét helyszínnek van elõnye és hátránya is, de az elkészülõ emlékmû mindkét 
helyszínen emelné a környezetét. Amennyiben a Fõ téren kerülne elhelyezésre a mû, annak az lenne az 
elõnye, hogy ott sokkal többen látnák, mivel nagyobb az átutazó forgalom a városban. A Templom tér 
kevésbé van frekventált helyen, kevesebben látnák az emlékmûvet, viszont a Templom tér elõnye, hogy az 
sokkal tágasabb, és történelmileg is jobban kötõdik a betelepüléssel kapcsolatos eseményekhez, melyet több 
adat is igazol: a templom körül alakították ki az elsõ („Sváb”) utcát, és az elsõ temetõt. Nem szûkítené le 
most az emlékmû felállításának helyszínére vonatkozó lehetõségeket, megvárná, hogy a mûvészek milyen 
ötletekkel állnak elõ.
Szavazásra tette fel Kõrössy János Képviselõ úr kiegészítõ javaslatát. („IV. A pályázat célját „… a település 
önazonosságának jelképévé válhat, valamint a betelepülõk háláját a befogadók iránti is kifejezzék…”)  
 
No.: 8
A Képviselõ-testület a kiegészítést a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 2 igen, 8 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: Kiss István György Képviselõ úr kiegészítõ javaslata szerint a pályázati 
felhívás IX. pontjának utolsó bekezdése kiegészülne a következõvel: „… amennyiben a pályázók a 
pályamûvet eladnák, akkor az önkormányzat elõvásárlási joggal kíván élni.”
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ingóság tekintetében nem egyértelmû az elõvásárlási jog gyakorlása, 
kizárólag az ingatlanok tekintetében, ahol a Földhivatal nyilvántartásba veszi az ingatlannal kapcsolatos 
elõvásárlási jogot. Amennyiben szeretnék megvásárolni a makettet, úgy a szöveges pályázati kiírásba bele 
kell foglalni azt, hogy a 100e forint tartalmazza a szellemi termék megváltását, vagyis a díj fejében a 
városnál maradhat a három díjazott makett.  
 
Pándi Gábor alpolgármester: Véleménye szerint a legjobb pályamûvet fogják kiválasztani, a pályázatok 
közül, amit szeretnének majd megvalósítani is. Nem gondolná, hogy szükség lenne egy makettre is, és 
kizárólag egy darab ilyen emlékmûvet szeretnének állítani a megemlékezés alkalmából, tehát nincs szükség 
a többi makettre. 
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint, ha már elkészülnek a pályamûvek, és annyira 
megtetszik a makett az önkormányzatnak, akkor tehetnek majd egy ajánlatot a pályázónak a vásárlásra 
vonatkozóan. A pályázati kiírásban szereplõ100e forint nem a makett ára. A pályázónak költségei 
keletkeznek az által, hogy elkészíti a terveket, rajzokat, makettet, és jelentõs munkaidõt is fordít a pályázat 
elkészítésére. Ezeket a költségeket akarják ellentételezni a három legjobb pályázat esetében.
 
Kiss István György: Visszavonta a javaslatát az elõvásárlási jogra vonatkozóan.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Szintén visszavonta az emlékmû elhelyezésének egyetlen helyszínre vonatkozó 
javaslatát.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ eredeti határozati javaslatot.
 



No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 28/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata egy 
köztéri Betelepülési emlékmû megtervezésére és elkészítésére vonatkozó nyílt pályázat kiírásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja az elsõ német telepesek Vörösvár községbe való megérkezésének, azaz a település 
megalapításának 325. évfordulója kapcsán megvalósítani kívánt köztéri „Betelepülési emlékmû” 
megtervezésére és elkészítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást.
 
A Képviselõ-testület a Betelepülés 325. évfordulója alkalmából a Fõ téren vagy a Templom téren méltó 
emléket kíván állítani azoknak a XVII. századvégi német betelepülõknek, akik a török megszállás után 
Vörösvár községet megalapították, s akiktõl településünk jelenlegi lakosságának többsége származik. A 
Képviselõ-testület olyan mûalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas mûvészi színvonalon 
ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét és a település önazonosságának 
jelképévé válhat.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezõ pályázati felhívást 
jelentesse meg a helyben szokásos módon a helyi hirdetõkön, a városi honlapon, a Vörösvári Újságban, 
valamint a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete honlapján (http://www.alkotok.hu).
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezõ pályamûveket a szakértõi véleményekkel 
együtt legkésõbb 2014. június 30-ig terjessze a Képviselõ-testület elé annak érdekében, hogy a Képviselõ-
testület dönthessen a díjazott pályamûvekrõl, és azokat a Vörösvári Napokon közszemlére bocsáthassa. A 
Képviselõ-testület a legjobb három pályázat benyújtóját fejenként bruttó 100.000.- forint, azaz százezer 
forint díjjal jutalmazza.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet dologi kiadások (pályáztatási költségek + pályázati díjak)
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása, 

módosító okiratának elfogadása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 52/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta a következõ módosítással: a kormányzati funkció száma és a funkció neve kerüljön 
törlésre. Kiosztásra került az Alapító okirathoz tartozó módosító javaslat. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 29/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontjában, és a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 



2. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Óvoda Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 130/2007. 
(VII. 19.) Kt. sz. határozatával elfogadott, s a 119/2009. (VI. 02.) Kt. sz. határozatával, a 37/2010. (II. 25.)  
Kt. sz. határozatával, a 124/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatával, a 105/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, 
a 123/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 49/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatával és a 90/2013. (IV. 25.) 
Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
II. Államháztartási Osztályára, és tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
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 Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása, 

módosító okiratának elfogadása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 51/2013.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot 
elfogadásra javasolta a következõ módosítással: a kormányzati funkció száma és a funkció neve kerüljön 
törlésre. Kiosztásra került az Alapító okirathoz tartozó módosító javaslat. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 30/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontjában és a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 2. 
§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi 
Óvoda Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 15/2004. (III. 
10.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 29/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. 
határozatával, a 212/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 118/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 
36/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával, a 123/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatával, a 106/2011. (V. 26.) Kt. 
sz. határozatával, a 124/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, az 50/2013. (III. 07.) Kt. sz. határozatával és a 
91/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Ligeti Cseperedõ Német 



Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
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
A Gazdasági Ellátó Szervezete, Pilisvörösvári Alapító okiratának módosítása,

 módosító okiratának elfogadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 53/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és 
a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gazdasági 
Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 120/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 149/2011. (VII. 13.) Kt. sz. határozatával, 
a 10/2012. (II. 09.)  Kt. sz. határozatával, a 71/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 247/2012. (XII. 20.) 
Kt. sz. határozatával, 28/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, és a 79/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozatával 
módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, és egységes szerkezetû Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 



Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

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

módosító okiratának elfogadása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 54/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta a következõ 
módosítással: a kormányzati funkció száma és a funkció neve kerüljön törlésre. Kiosztásra került az Alapító 
okirathoz tartozó módosító javaslat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 32/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 
42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. 
sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 
11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, és a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak 
szerint módosítja:
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és egységes szerkezetû Alapító okiratát.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2014. április 30-ig a 
Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                   Felelõs: jegyzõ
                SZMSZ módosítás 2014. április 30.                                                                    
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 



 
12. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. évi munkaterve
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 37/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az elõterjesztést és a határozatot elfogadásra 
javasolta. Az idei munkatervet meghatározta, hogy a ciklus utolsó évében vagyunk, õsszel önkormányzati 
választások lesznek. A helyhatósági választások miatt a szeptemberi rendes ülést elõre kellett hozni, és a 
közmeghallgatás idõpontját is. A tavalyi év során alkalmazták elõször az igazgatási szüntet, és nagyon 
bevált, ezért az idei évben is sor került ennek a tervezésére. Korábban sok esetben gondot okozott a hivatali 
dogozók éves rendes szabadságának kiadása. A tavalyi év tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazgatási 
szünet elrendelése megoldást jelent a probléma áthidalásában. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 33/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Képviselõ-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-(3) bekezdései értelmében elfogadja a jelen 
határozat melléklete szerinti formában a Képviselõ-testület 2014. évi Munkatervét.
 
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. Felkérte Pándi Gábor alpolgármestert, 
hogy néhány percre vegye át az ülés vezetését.
 

 
13. napirendi pont

Javaslat a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére a
 Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 48/2014.)
 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy idõben kiértesítik az ügyfeleket, 
partnereket az igazgatási szünet idõpontjáról. Az idei igazgatási szünet idõpontját meghatározta a 
választásokkal kapcsolatos teendõk és az adócsoportot érintõ zárási határidõ.     
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 34/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
2014. évre vonatkozó, de 2015. évre is átnyúló igazgatási szünetek elrendelésérõl a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalban



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri 
Hivatalban a 2014. július 26-tól 2014. augusztus 3-ig, valamint a 2014. december 20-tól 2015. január 4-ig 
terjedõ idõszakra igazgatási szünetet rendel el.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezésérõl, valamint az 
ügyfelek megfelelõ tájékoztatásáról, a köztisztviselõi szabadságok fentiek szerinti kiadásáról.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pándi Gábor alpolgármester Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 

14. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és Projekt (szennyvízpályázat) 

közbeszerzési szabályzatának módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 56/2014.)

 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról, új bíráló 
bizottsági tagok megválasztásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Schauer Andrea gazdálkodási 
osztályvezetõt és Gergelyné Csurilla Erikát taggá választja a közbeszerzési Elõkészítõ és Bíráló Bizottságba, 
és hogy ezzel egyidejûleg Kókai Mártonné és Hegyes Józsefné bíráló bizottsági tagságát megszünteti.
A Képviselõ-testület a Közbeszerzési Szabályzatát az alábbi bizottsági tagokkal hagyja jóvá:

- dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, elnök
   - Gergelyné Csurilla Erika igazgatási osztályvezetõ, tag
   - Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, tag
   - Damokosné dr. Makara Edit, jogi referens, tag
   - Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, tag
   - Solti Kinga közbeszerzési referens, tag

 
tanácskozási joggal rendelkezõ tagjának választja a következõket:

- Gromon István polgármester,
- Kimmelné Szíva Mária alpolgármester,
- Preszl Gábor PVKB elnök.

 
Felelõs: jegyzõ                                                                                  Határidõ: azonnal



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Projekt Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról, új bíráló 
bizottsági tagok megválasztásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Schauer Andrea gazdálkodási 
osztályvezetõt és Gergelyné Csurilla Erika igazgatási osztályvezetõt taggá választja egyidejûleg Kókai 
Mártonné és Hegyes Józsefné köztisztviselõk tagságát megszünteti. A Képviselõ-testület a Projekt 
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbi bizottsági tagokkal hagyja jóvá:
 

- dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, elnök
   - Gergelyné Csurilla Erika, tag
   - Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, tag
   - Damokosné dr. Makara Edit, jogi referens, tag
   - Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, tag
   - Solti Kinga közbeszerzési referens, tag
   - Müller János, a Csatornatársulat elnöke, tag
   - Szuhanyik Zoltán a Projektmenedzser szervezet képviselõje, tag
   - dr. Dóka Zsolt Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. ügyvezetõje tag
   - 1 szavazati joggal felruházott FIDIC mérnök tag, a szerzõdött partner tárgy szerinti kijelölése alapján 

az alábbiak közül:
- Bózvári József projektvezetõ mérnök, tag
- Horváth Csaba mérnök helyettes, tag
- Bodócs Péter mûszaki ellenõr (építmény- és épületvillamossági), tag
- Braun Attila mûszaki ellenõr (építmény és épületgépészet), tag
- Bonifert Zoltán mûszaki ellenõr (mély és magasépítési mûtárgyak) tag
- Bakos Ferenc mûszaki ellenõr (vízgazdálkodás, mély és magasépítés) tag

 
tanácskozási joggal rendelkezõ tagjának választja a következõket:

- Gromon István polgármester,
- Kimmelné Szíva Mária alpolgármester,
- Preszl Gábor PVKB elnök.

megfigyelõi joggal rendelkezõ tagjának a következõ KFF képviselõket:
- Szennyvíztelepre:     dr. Marton Ida
- Csatorna:                  dr. Jakab Attila

 
Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Gromon István polgármester visszavette az ülés vezetését Pándi Gábor alpolgármester úrtól.
 
 

15. napirendi pont
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati



 rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 58/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 18

10/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló

2/2000. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

16. napirendi pont
A Vásár tér és környékén kialakult közlekedési problémák megoldása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 49/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Vásár tér parkolóépítés járda-átalakítással, valamint a Kápolna utca elejei járdafelújítás kivitelezési 
munkáinak elvégzésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Vásár téren és környékén 
állandósult közlekedési problémák megoldása érdekében a De-Ma Projekt Kft. által készített (DE 
1620/2013. munkaszámú) terv alapján parkolóépítéssel, járda-átalakítással, járda-helyreállítással 
megvalósítja a Vásár tér rendezését, továbbá parkolásgátló oszlopok kihelyezésével elvégezteti a Kápolna 
utca felé vezetõ járda felújítását.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti kivitelezési munkákra a kiviteli szerzõdést a 
legkedvezõbb ajánlatot adó céggel, a Nadi Építõ Kft.-vel kösse meg, az ajánlatban szereplõ bruttó 8.802.967 
forintos összegben.
 
Fedezet forrása:

-      a 2014. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 15. során Vásár téri parkolóépítés címén 
biztosított 6.500.000 forint,

-      a 2014. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 30. során Kápolna u. eleje járdaépítés címén 
biztosított 1.500.000 forint,

-      az általános tartalékkeretbõl 802.967 forint.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 

17. napirendi pont
A Pilisvörösvár 6066/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 57/2014.)
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6066/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6066/1 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában - a 15/2004. (XII. 17.) sz. rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a 
belterületbe vonási engedélykérelmet a Buda-környéki Járási Földhivatalhoz benyújtja. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6066/1 hrsz-ú földrészletet a 
településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 15/2004. 
(XII. 17.) számú rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-2/B-T övezeti elõírásoknak 
megfelelõen.
 
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék) az érintett ingatlan tulajdonosát terhelik.
 
Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

18. napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 25-2/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy február 5-én a Képviselõ-testület 
megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A tagokat nyilatkoztatni kell az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatosan. A nyilatkozattétel során derült ki néhány esetben, hogy 



összeférhetetlen státuszt töltenek be, vagy személyi körülményeikben idõközben változás állt be, ezért 
szükséges a tagok cseréje és új póttagok megválasztása is.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztott 25-2/2014. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozatával 
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok módosításáról, és kiegészítésérõl valamint 
a (18/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt és megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági tagok személye összeférhetetlenség miatt az alábbiak szerint módosul:

-      Az 5. sz. szavazókörbe tagként megválasztott Gyarmatiné Halmai Rita helyébe: Kókai Márton 
Kálvária u. 9. szám alatti lakos lép.

-      A 6. sz. szavazókörbe tagként megválasztott Kutasi Jánosné helyébe: Major Györgyné Kisfaludy 
utca 27. szám alatti lakos lép.

-      A 6. sz. szavazókörbe tagként megválasztott Kreiszl Antalné a 7. sz. szavazókörbe kerül.
-      A 7. sz. szavazókörbe megválasztott Selymesi Erzsébet helyébe Unger Katalin Paula, Ady E. u. 2 

1/a szám alatti lakos lép, aki a 6. sz. szavazókörben látja el a feladatot.
 
A Képviselõ–testület úgy dönt, hogy további póttagnak megválasztja az alábbi személyeket a 
szavazatszámláló bizottságba:
 

Wenczl Jánosné                      Szent E. u. 7.
Stéhli Istvánné                       Zrínyi utca 19.
Kiss Andrea                           Mária utca 14.

 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
A civil szervezetek 2014. évi támogatása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 40/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és a civil szervezetek támogatására vonatkozó javaslatuk 
került kiosztásra.  
A Bizottság a táblázat 18. sorban szereplõ V-121 Galambtenyésztõ Egyesület részére a javasolt 50e forint 
helyett 25e forintra módosította a támogatás összegét. Az Ügyrendi Bizottság eredeti javaslatát arra 
alapozták, hogy a galambtenyésztõ egyesületek közül tavaly kettõ összevontak, egy pedig megszûnt, ezért 
került a galambászoknak a korábbinál magasabb támogatási összeg meghatározásra. A képviselõ-testületi 
ülés elõtt azonban egyeztettek a galambtenyésztõ egyesületekkel, s kiderült, hogy mégiscsak van még egy 
galambász egyesület, aki támogatást is kért, ezért az eredeti, 25 eFt-os támogatási összeget javasolja a V-121 
Galambtenyésztõ Egyesület részére, s a civil tartalékkeretbõl évközben lehetõség van támogatást nyújtani a 
jelenleg nem ismert támogatási igényekre – így a másik galambász egyesület igényére is –, melyet a 
Polgármester átruházott hatáskörben eldönthet. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását az elhangzott módosítással.    



No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
civil szervezetek 2014. évi támogatási keretének felosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi 
szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet értelmében, a 2014. 
évi költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletnek megfelelõen a civil szervezetek 
számára a jelen határozat mellékletét képezõ táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít, 
pénzeszközátadásként.
 
A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel kétoldalú együttmûködési megállapodás 
megkötése, valamint a sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó szervezetek esetében 
pályahasználati, ill. helyiséghasználati megállapodás megkötése.
Az elõzõ évi támogatásokkal a tájékoztató táblában felsorolt szervezetek szabályosan elszámoltak, mely 
elszámolás szintén feltétele az ez évi együttmûködési megállapodás megkötésének.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási összegekre 
kösse meg az együttmûködési megállapodásokat.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet.
 
Határidõ: azonnal és folyamatos                                                      Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

20. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 59/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Müller Márton Képviselõ úr nem használta a kézi mikrofont, kérdése, hozzászólása a jegyzõkönyv számára 
nem hallható/értelmezhetõ. 
 
Gromon István polgármester: A hulladékátrakó telep visszaadása az önkormányzat részére a hónap végén 
válik aktuálissá. A Zöld Bicske Kft-nek (korábban Saubermacher-Bicske Kft.) március 31-ig szerzõdése van 
a síkosság-mentesítési feladatok ellátásra az önkormányzattal. A cég az útszóró só tárolása miatt használja 
még a telepet. A cég ígérete, hogy tartják a szerzõdés szerinti határidõt, és március végén kivonulnak a 
teleprõl.
A szelektív hulladékudvar tervezõivel egyeztettek, hogy a jövõben, a szelektív udvar mellett is fent tudják-e 
tartani hulladékátrakó telepet, mivel az önkormányzat számára egy bevételi forrást jelentene a telep 
fenntartása. Sajnos a Duna Vértes Társulás képviselõivel folytatott tárgyalás során kiderült, hogy ezt a tervet 
nem lehet megvalósítani, mivel az ingatlan nem alkalmas arra, hogy a szelektív udvart áthelyezzék az átrakó 
mellé. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.      
 
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 



közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

21. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 36/2013.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.     
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

22. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a szelektív hulladékok gyûjtésére mely idõpontokban fog sor kerülni.
 
Gromon István polgármester: A cég megküldte a teljes évre vonatkozó „hulladéknaptárt”, amit a honlapon 
már jelenleg is meg lehet tekinteni. Minden hónap utolsó hétfõi (10-es úttól északra esõ részeken) és keddi 
(10-es úttól délre esõ részeken) napján kerül elszállításra a szelektív hulladék.
 
Kiss István György: A március 15-i meghívóval kapcsolatosan számára nem egyértelmû, hogy ki hívja meg 
az ünnepségre, és nem érti, hogy Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ úr milyen minõségben veszt részt 
az ünnepi megemlékezésen, ill. hogy ez nem minõsül-e kampánytevékenységnek? További kérdése, hogy a 
Pilis Tv politikai rendezvényt (FIDESZ) sugározhat-e?
 
Gromon István polgármester: A Pilis Tv mûsorpolitikájához az önkormányzatnak nincsen semmi köze, 
mivel az egy magántulajdonban lévõ tévé. Így a Pilis Tv mûsorpolitikája nem az ülés témája, és nem itt kell 
megvitatni, mert az a Pilis Tv szerkesztõinek hatáskörébe tartozik.
A március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan elmondta, hogy az elmúlt években – a rendszerváltás óta – sok 
nemzeti ünnepen mondtak beszédet országgyûlési képviselõk vagy más magasrangú politikusok. Néhány 
héttel ezelõtt Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ úr megkereste telefonon, hogy a nemzeti ünnep 
alkalmával lehetõség van-e arra, hogy felszólaljon/beszédet mondjon. Semmilyen jogszabály nem 
szabályozza, hogy ki mondhat beszédet az önkormányzat által szervezett városi ünnepségen, a döntés a 



polgármester joga és felelõssége. Több igény nem érkezett az ünnepségen való felszólalással 
összefüggésben, így igent mondott képviselõ úr kérésére.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Véleménye szerint egy országgyûlési képviselõ megtiszteli a várost azzal, 
hogy eljön az ünnepségre, és beszédet mond. Hadházy úr mint országgyûlési képviselõ, és nem mint 
képviselõjelölt mond beszédet az ünnepségen.     
A választásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy ha bárkinek a választási alapelvek megsértésével, az 
esélyegyenlõségi szabályok megsértésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, vagy kifogást 
szeretne benyújtani, azt a szentendrei 3. sz. OEVI vezetõjénél megteheti. Kifogást benyújtani 
Pilisvörösváron nem lehet, mivel a városban nem mûködik oevb (választási bizottság).
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a választási körzetek megváltoztak. A korábbi 10-es körzet 
országgyûlési képviselõje, Gulyás Dénes képviselõ úr évek óta nem jelent meg Pilisvörösváron. Úgy 
gondolja, hogy ennek a körzetnek gyakorlatilag már évek óta Hadházy Sándor országgyûlési képviselõ úr a 
képviselõje.
A március 15-i meghívóval összefüggésben elmondta, hogy a meghívó jobb alsó sarkában látható a város 
címere, és a polgármester az önkormányzat nevében küldte meg a meghívót az érintettek részére.  
Tájékoztatásként elmondta, hogy az ünnepség után a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület szeretne az 
elmúlt évi Vörösvári Napokról egy vetítettképes prezentációt bemutatni, melyre a Gradus Egyesület 
dísztermében fog sor kerülni. Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület egyúttal adományként lexikonokat 
szeretne átadni a város iskolái és könyvtára számára.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás kiviteli közbeszerzési eljárásában fontos 
lenne eredményt hirdetni, de sajnos a közbeszerzési eljárás szabályossági tanúsítványa még nem érkezett 
meg. Amennyiben a jövõ hét folyamán megérkezik a tanúsítvány, úgy szükséges lesz egy rendkívüli ülést 
összehívni a témában. Elmondta, hogy amennyiben a rendkívüli ülés kizárólag csak egy napirendi pontot fog 
érinteni, ez esetben a reggeli órákban fog sorkerülni a képviselõ-testületi ülésre. Ha több 
súlyosabb/komolyabb ügyet szükséges megtárgyalni, akkor azt természetesen a csütörtök esti órákra hívja 
össze.   
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 2045-kor.
 
 

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

   polgármester                                                                   jegyzõ
 


