
 
Ikt. szám: 01-55/25/2015.

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2015. december 17. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kõrössy János 1830

-kor távozott, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta  
 
Távollétét jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Kálmán Kinga fõépítész, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezetõ, 
Páva Gábor Városgondnoksági osztályvezetõ, Nyárádi Gergõ Járási Hivatalvezetõ helyettes, Palkovics 
Mária – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy Fõépítész asszony késését jelezte, így javasolja, 
hogy az õt érintõ napirendet a megérkezése után tárgyalják meg.
 
Kõrössy János: Jelezte, hogy az ülésrõl korábban kell távoznia más irányú elfoglaltsága miatt. Elmondta, 
hogy szerette volna a véleményét kifejteni az 1. napirendi pont, a város örökségének helyi védelmérõl szóló 
rendeletmódosítás ügyében.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok és a napirendek sorrendjének 
elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pont felvételét és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen 
és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 



1.)   A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzata között fennálló 
Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata (Et.: 
233/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

2.)   Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a., II/6. szám alatti 
önkormányzati lakás értékesítésérõl (Et.: 231/2015.)

Gromon István
polgármester

 
3.)   A Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 170. szám alatti 

önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánítása, valamint új eljárás 
megindítása (Et.: 232/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)   Csapadékvíz-elvezetéséhez vízjogi létesítési 
engedélyezési terv készítése (Et.: 234/2015.)

Gromon István
polgármester

 
5.)   A temetõrendelet módosítása a temetõüzemeltetési 

tapasztalatok alapján (Et.: 237/2015.)
 

Gromon István
 polgármester



6.)   Jegyzõi beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységérõl (Et.: 236/2015.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
7.)   Polgármesteri beszámoló (Et.: 238/2015.)         Gromon István

 polgármester
 

8.)   Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 229/2015.)  
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
9.)   Felvilágosítás kérés         

 
 

10.)
           
 

A város építészeti örökségének helyi védelmérõl szóló 
rendelet módosítása (Et.: 235/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 
 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata között 

fennálló Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 233/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és támogatta a határozat 
elfogadását. Jogszabály szerint minden évben felül kell vizsgálni a megállapodást. A megállapodás szövegét 
az érintett két fél felülvizsgálta, módosítást nem tartanak szükségesnek. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.   
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 197/2015. (XII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló Együttmûködési megállapodás 
szövegének felülvizsgálatáról, változatlan tartalommal való jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 11/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozatával és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2/2015. (I. 26.) sz. határozatával elfogadott Együttmûködési megállapodását felülvizsgálta, és azt változatlan 
tartalommal jóváhagyja.
 
Határidõ. azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
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
Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/a., II/6. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésérõl



(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 231/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A 
pályázatok bontása után látták, hogy ugyanarra a lakásra érkezett két ajánlat, a másik lakásra viszont nem 
érkezett ajánlat Az ajánlatok közül a kedvezõbb ajánlatot adó részére kerülne értékesítésre az önkormányzati 
ingatlan. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 198/2015. (XII. 17.) Kt. sz. határozata az 
Arany J. u. 1/a. II/6. számú önkormányzati lakás értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 139/2015. (IX. 03.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati 
eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 573/A/6 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Arany J. u. 
1/a. II/6. szám alatti önkormányzati lakást értékesíti Zarka Béla Péter 2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 10. 
szám alatti lakos részére, az ajánlat szerinti 7.457.000,- forintos vételáron úgy, hogy a szerzõdés 
megkötésekor vevõ a vételárat egy összegben megfizeti az eladónak.
 
A Zarka Béla Péter által benyújtott pályázat a 139/2015. (IX. 03.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat 
feltételeinek megfelelt. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés 
aláírására.

 
Határidõ: azonnal                                                                  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.
 
 

3. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 170. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, 
valamint új eljárás megindítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 232/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 199/2015. (XII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Szent Erzsébet u. 170. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 3412 helyrajzi 
számon lévõ, természetben a Szent Erzsébet u. 170. szám alatti önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat 
útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ hirdetményminta szerint 6.900.000,- forint alsó 
limitáron:
 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, illetve meg kell jelentetni (kezdõnapja 



Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja):
-          az érintett ingatlanon,
-          Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,
-          a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján,
-          a Vörösvári Újságban,
-          a Pilis TV-ben,
-          a pilisvörösvári ingatlanközvetítõknél,
-          az Interneten, több helyen.

 
A Képviselõ-testület meghirdeti továbbá az értékesítést a Home Bank Ingatlanforgalmazó Kft-nél (2085 
Pilisvörösvár, Fõ u. 12.) és a Hexi Ingatlan és Hitelirodánál (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 15.) 2,5 % + 
ÁFA megbízási díj ellenében, mely összeg a mindenkori eladási ár után fizetendõ, amennyiben az értékesítés 
az ingatlanforgalmazó cég által hozott vevõ részére történik.
 
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Határidõ: azonnal                                                                  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.
 
 

4. napirendi pont
Csapadékvíz-elvezetéséhez vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 234/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Elkészült a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv. Eszerint a városon belül a két 
legfontosabb problémás szakasz az Õrhegy – Szent J. u. – Bányatavak közötti szakasz, illetve a Fõ utca – 
Vágóhíd közötti vízfolyás. Részletesen kifejtette, hogy az érintett szakaszokon részben zárt, részben nyílt 
csatornával csapadékvíz-elvezetõ rendszer létesülne. Elsõdlegesen a két legkritikusabb vízfolyás 
gerincvezetékének az engedélyezési terveit kellene elkészítetni. Információi szerint a jövõ év elsõ felében 
már várhatóak európai uniós pályázatok a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan, s amennyiben megjelenik 
ilyen pályázat, úgy a dokumentumok birtokában azt be tudják adni. A jövõ évi költségvetés tervezése során 
lesz lehetõségük betervezni a tervezési költségekkel kapcsolatos kiadásokat. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.    
 
 
 
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 200/2015. (XII. 17.) Kt. sz. határozata a 
csapadékvíz-elvezetéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képezõ, 2015. július hónapban elkészült vízrendezési tervet.
 
A Képviselõ-testület továbbá úgy dönt, hogy, a 2015. július hónapban elkészült felszíni vízrendezési és 
csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv figyelembevételével elkészítteti a vízjogi létesítési engedélyezési 
terveket és költségbecslést, valamint a késõbbi közbeszerzési eljáráshoz szükséges árazatlan költségvetési 



kiírást az alábbi két területre:
1. A Szent János utca és a bányatavak közötti vízfolyás rendezésére – a tanulmánytervben foglalt 

megoldási javaslat értelmében, a viadukttól nyugatra esõ területen, a szabályozási terven is jelölt 
helyen – záportározó kialakítására (mellyel lehet késleltetni a levonuló csapadékvizeket), valamint a 
kialakítandó záportározó és a bányatavak közötti szakaszon a Pozsonyi utcai ingatlanokon lévõ patak 
nyomvonalának áthelyezésére, továbbá az egyéb szükséges munkálatok elvégzésére.

2. A Vágóhíd utcai volt Iskolakert alatti területen jelenleg meglévõ kisméretõ tó helyén a tanulmányterv 
szerinti záportározó kiépítésére, valamint a tó és a Határréti-patak közötti, jelenleg rendezetlen 
vízfolyás rendezésére.
 

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a fentieknek megfelelõ árajánlatok bekérésére azzal, hogy a 
bekért árajánlatok alapján a tervezõ kiválasztásáról a Képviselõ-testület dönt.
 
A Képviselõ-testület a tervezéshez szükséges fedezet biztosításáról a 2016. évi költségvetési rendelet 
elfogadásakor dönt.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
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 temetõrendelet módosítása a temetõüzemeltetési tapasztalatok alapján

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 237/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását a 
következõ módosítással: a 2. sz. melléklet 1. bekezdésében „a temetõben vállalkozásszerûen munkát 
végzõk” mondatrészbõl a vállalkozásszerûen szót töröljék. A bizottsági ülésen ugyanis felmerült, hogy 
magánszemélyek esetében is, aki önmaga állít fel – saját hozzátartozó esetében – pl. egy fakeretet, tisztít 
sírkövet, stb. annak kell-e fizetnie temetõ-fenntartási hozzájárulási díjat. Véleménye szerint is indokolt, hogy 
a díj megfizetése a vállalkozókra és a magánszemélyekre egyaránt vonatkozzon, mert ezt tartja a 
legigazságosabbnak. A bekezdésbõl így törölni kell a vállalkozásszerûen szót.
Az önkormányzati temetõüzemeltetés során több kérdés merült fel pl.: ravatalozóhasználat, temetõ-
fenntartási díjak, urnasírhelyek stb. díjával kapcsolatosan, melyekre a rendeletben szükséges valamilyen 
választ, megoldást adni.
 
Kiss István György: Kérdése, hogy a díjak hány évre szólnak (5-10 év)?
 
Gromon István polgármester: A díjakat a javaslat szerint a Képviselõ-testület kétévente felülvizsgálja.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Ha jól értelmezte Képviselõ úr kérdését, akkor arra gondolt, hogy a sírhelyek 
mennyi idõre szólnak. Az urnamegváltás 10 évre, a sírhelymegváltás 25 évre szól.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet az 
elhangzott módosítással.
 
No.: 6

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 



22/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a temetõkrõl és temetkezésrõl szóló

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

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Jegyzõi beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 236/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Megköszönte a Hivatal egész éves munkáját. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 201/2015. (XII. 17.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzõi beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyzõ 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
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.
 
 
 
 
 

7. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 238/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 202/2015. (XII. 17.) 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) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 229/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 203/2015. (XII. 17.) 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.
 
Kõrössy János: Elmondta, hogy szeretett volna hozzászólni a következõ napirendhez, de sajnos más irányú 
elfoglaltsága miatt távozik az ülésrõl. A napirendben érintett helyszínt megtekintette, és az 
észrevételeit/véleményét írásban fogja megtenni a téma kapcsán.    
 
Kõrössy János 1830-kor távozott az ülésrõl
A Képviselõ-testület létszáma 10 fõre módosult.
 
 
 
 
 
 

9. napirendi pont
A város építészeti örökségének helyi védelmérõl szóló rendelet módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 235/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását a 
következõ formai hiba javításával: a 2. § utolsó mondat végén lévõ zárójeles részt (Hol van a melléklet?) 
törölni kell. Az értékvédelmi rendeletnek három melléklete van. Ismertette a három melléklet tartalmát.          
 
Kálmán Kinga fõépítész: A Fõ u. 122. és a Vasút köz 9. sz. ingatlanokat érinti a módosítás, amelynek 
következtében módosulnak az értékvédelmi és értékkatasztert tartalmazó mellékletek is.
A Fõ u. 122. sz. épület tekintetében elmondta, hogy javasolja a népi jellegû lakóépület védelem alá vonását 



(H1) azért, hogy a tervezett felújítás során ennek az épületnek ne kelljen megfelelnie az energetikai 
követelményeknek, mivel a külsõ hõszigetelés megváltoztatná a homlokzat arányrendszerét, a homlokzati 
síkot, stb. így elveszítené az épület a sváb népi jellegét.
A lehetséges hõszigetelésrõl egyeztetett a tervezõvel, aki javasolt 3 cm-ig duzzadó perlites hõszigetelõ 
vakolatot, amelyre a külsõ részen rá lehet húzni egy sima felületû vakolatot.    
Az értékkataszter készítése során véletlenül egy fényképcsoport képei rossz címen kerültek véglegesítésre (a 
Vasút köz 9. sz. épület képei a Pozsonyi u. 1. sz. címen lettek rögzítve).   
Elmondta, hogy a mellékletekben a többször elõforduló szóhasználatot következetesen egységesítette.
Korábban a HÉSZ-ben már javították az ezzel kapcsolatos hibákat, de az értékvédelmi rendeletben pedig 
most kerülne sor a téves rögzítés helyesbítésére. 
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzat a tavalyi év folyamán megvásárolta a tulajdonosától a Fõ 
u. 122. sz. alatti ingatlant. Az épület haszonélvezõje ez év júniusában meghalt, így az ingatlan megüresedett. 
Az önkormányzat elképzelése szerint a fizikoterápia szakrendelés kerül majd elhelyezésre az épületben. A 
Fõ u. 122. sz. alatti ingatlan eddig csak karakterhordozóként volt megjelölve, és most szeretnék helyi 
védelem alá vonni, hogy az épületet megtarthassa eredeti jellegét, és ne kerüljön rá hõszigetelõ réteg. 
Szeretnék ugyanis, ha a felújítás után az épület megmutatná az eredeti formáját, sváb jellegét.     
A magántulajdonban lévõ lakóházak karakterhordozóként kerültek megjelölésre a helyi értékvédelmi 
rendeletben. Az önkormányzat tulajdonában ez az egyetlen ilyen jellegû épület van, amit fel tudna újítani. A 
felújítás után sokkal jobban érzékelhetõek lesznek az épület karakterei. Úgy gondolja, hogy néhány millió 
forintos többletkiadást fog jelenti, amennyiben követni fogják a rendeletben elõírt helyi értékvédelmi 
elõírásokat. A padlás födémre is elhelyezhetõ egy hõszigetelõ réteg, ami lényegesen javítaná a 
födémszerkezet hõszigetelõ képességét. A nyílászárókat a felújítás során cserélni fogják hõszigetelt 
ablakokra. Véleménye szerit az épület falai igen vastagok, így a maga részérõl szintén elegendõnek tartja a 3 
cm-ig duzzadó perlites hõszigetelõ vakolatot.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással.
 
No.: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
23/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a város építészeti örökségének helyi védelmérõl szóló
13/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
      
 

10. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 



Kollár-Scheller Erzsébet: Összefoglalta a Szociális Bizottság karácsonyi adománygyûjtésének 
tapasztalatait és eredményét, melyet 2015. december 6-án (vasárnap) 10-19 óra között szervezett meg a 
bizottság az adventi vásárhoz kapcsolódóan. Kb. 60 gyermekhez tudják eljuttatni az adományokat. Az 
adományokat a Hivatal segítségével fogják kézbesíteni az érintett családok részére. Megköszönte az 
adománygyûjtéssel kapcsolatos munkát a Bizottság tagjainak - akik mind részt vettek annak 
szervezésében/lebonyolításában -, és a Hivatal dolgozóinak is.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatása” jogcímen rendelkezésre álló  1.000 millió forintos keretösszegbõl az eredetileg 
tartaléklistán szereplõ érvényes pályázatokról 2015. november 15-ig új támogatási döntést hoztak, így 
Pilisvörösvár 25 millió forintos Konyhafejlesztési pályázata is támogatásban részesül. A pályázati támogatás 
75%-os, a fennmaradó fedezetet az önkormányzatnak önerõbõl kell biztosítania. A terveket az egyeztetések 
után a felsõbb szervek is jóváhagyták. A tervek szerint a jövõ év elsõ felében a konyhafelújítás megtörténik. 
Az ügy tekintetében egyeztettek a gimnázium vezetõségével. A konyha mûködését a felújítás idõszaka alatt 
szüneteltetik. Ez idõ alatt külsõ szolgáltató szolgáltatásait fogják igénybe venni.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy januárban fogja a Képviselõ-testület 
megindítani a közbeszerzési eljárást, jelenleg még a tervezési folyamat zajlik. Fedezetet biztosítani akkor 
elegendõ lesz, amikor az eljárás megindításáról dönt a Képviselõ-testület. A támogatási szerzõdést nem 
kellett aláírni, mivel támogatói okiratot kaptak, s a támogatás teljes összegét már átutalta a Nemzetgazdasági 
Minisztérium.
 
A Képviselõ-testület részérõl kérdés/észrevétel a napirendi pont tekintetében nem hangzott el. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönve egész éves munkájukat, 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt a képviselõknek, a Hivatal dolgozóinak és a 
teremben jelenlévõknek, és bezárta ülést 1844 órakor.   
 
 

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

  polgármester                                                                     jegyzõ


