
Ikt. szám: 01-55/23/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2014. november 27. 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, dr. 
Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet,  
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási 
osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Bíró Botond informatikus, Sólyom Ágnes - Pilis 
Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 213/2014. számú, „A Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi 
Katalin fogszakorvossal kötött Egészségügyi ellátási szerzõdés módosítása” címû elõterjesztést, és javasolja, 
hogy a polgármesteri beszámoló elõtt tárgyalják. Továbbá elmondta, hogy a 201/2014. sz. elõterjesztéshez 
készült egy összesített árajánlat táblázat, melyet minden képviselõ kiosztós anyagban megkapott. Szavazásra 
tette fel a napirendi pont felvételét és a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (12 fõ)   12 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                           Elõadó
 
 



1.)   Új Mikro Voks jegyzõkönyvezõ- és szavazatszámláló 
konferenciarendszer beszerzése (Et.: 201/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

2.)   Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl (Et.: 200/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
3.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi 

költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 212/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetési koncepciója (Et.: 210/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

 
5.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által 
fenntartott intézményekre vonatkozó 2015. évi belsõ 
ellenõrzési terv elfogadása (Et.: 195/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

6.)   A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC) 2014. 
évi önkormányzati civil támogatása elszámolásának 
átütemezése 2015. évre (Et.: 199/2014.)

Gromon István
 polgármester



7.)   Önkormányzati tagok delegálása a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom 
Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Cziffra 
György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Piliscsabai 
Palánta Általános Iskola intézményi tanácsaiba (Et.: 
193/2014.)
 

Gromon István
polgármester

8.)   A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár 
Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása 
(Et.: 203/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

9.)   Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttmûködési megállapodás elfogadása (Et.: 196/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

10.)
           
 

Pénzeszköz átadás a Ligeti Cseperedõ Óvoda számára a 
Zrínyi utcai óvoda épület fûtési rendszerének felújítására, 
korszerûsítésére (Et.: 207/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

11.)
           
 

A 2014. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása (Et.: 
198/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

12.)
           
 

A Pilisvörösvár 6287 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
(Et.: 194/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

13.)
           
 

A Pilisvörösvár 6292/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonása (Et.: 204/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

14.)
           
 

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által kezelt 
közutakkal kapcsolatos síkosságmentesítési és hó-
eltakarítási feladatok ellátása (Et.: 197/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

15.)
           
 

A Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal 
kötött Egészségügyi ellátási szerzõdés módosítása (Et.: 
213/2014.)
 

Gromon István
 polgármester

16.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 209/2014.) Gromon István
 polgármester

     
17.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 192/2014.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
18.)
           
 

Felvilágosítás kérés      

 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Napirendi pont
Új Mikro Voks jegyzõkönyvezõ- és szavazatszámláló konferenciarendszer beszerzése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 201/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a határozatot támogatta, a már kiosztott 
kedvezõbb ajánlatot is tartalmazó táblázat szerint.
Idõközben tárgyalt a legkedvezõbb ajánlatot adó cég képviselõjével, és az újabb (végsõ) ajánlata után készült 
el a kiosztós anyag, az összehasonlító táblázat. Véleménye szerint a témát illetõen sajnos nem beszélhetnek 
tényleges versenyrõl. Magyarországon ugyanis 190 önkormányzat használ szavazógépe, ebbõl 180 
önkormányzat használja a Globomax által forgalmazott MVoks-rendszert. Lényegében tehát egyedül van a 
piacon a Globomax.
A rendszer specialitása, hogy összetett, egyszerre alkalmas jegyzõkönyvezésre, szavazatszámlálásra és 
hangrögzítésre, így mind az ülések levezetésében, mind a jegyzõkönyvezésben nagyon nagy segítséget nyújt. 
Ha pl. a szervezeti és mûködési szabályzatban korlátozásra került a hozzászólás ideje, vagy a hozzászólások 
száma, ezt a rendszer pontosan kezelni tudja. Számos statisztikát is lehet készíteni a rendszer segítségével. 
Mivel a kijelzõ digitális, a képviselõ-testületen kívül a bizottsági ülések, sõt a nemzetiségi önkormányzatok 
üléseinek levezetésére és jegyzõkönyvezésére is használható. A digitális kijelzõt térképek, fotók és 
prezentációk kivetítésére is lehet használni. 
Korábban is többször kértek már be ajánlatokat a rendszer fejlesztésére, de aztán takarékossági okokból ill. 
forráshiány miatt éveken át halogatták a rendszer felújítását. Az októberi alakuló ülés azonban megmutatta, 
hogy a rendszer teljes megújítása nem halasztható tovább. A jelenlegi rendszer, amivel dolgoznak, nagyon 
elavult (egy 486-os számítógép az alapja, ezért az újabb szoftverek nem futtathatók rajta), a vezetékek el 
vannak használódva, meg vannak törve. (Korábban a terem az esküvõk miatt rendszeresen át lett rendezve, 
ilyenkor minden esetben szétszedték a konferenciarendszert, ami nagyban hozzájárult a 
meghibásodásokhoz.) Elmondta még, hogy az eredeti ajánlathoz képest melyek azok a paraméterek, amelyek 
változtak a tárgyalás eredményeképpen.
 
Bíró Botond informatikus: Elmondta, hogy az MVoks konferencia rendszert 15 évvel ezelõtt, 1999-ben 
szerezte be a Hivatal, a rendszer hardware része ennél is régebbi, 1997-es. A rendszert fejleszteni már nem 
lehet, többször volt vele már probléma. Az eredeti gép kb. 5-6 évvel ezelõtt tönkrement, utána, amit még 
meg lehetett belõle menteni, azt egy másik gépben hasznosította, azóta kisebb-nagyobb hibákkal mûködött a 
rendszer. Néhány évvel ezelõtt a rendszer szétszerelése heti szinten történt, mivel a tanácskozóterem 
házasságkötõ teremként is mûködött. Ez nem használt a rendszernek és a kábelezésnek sem. A kábeleket is 
sokszor cserélték, mivel számtalan esetben volt érintkezési hiba, kábelszakadás, stb.
 
Preszl Gábor: Fontos szempont az új rendszernél, hogy a bizottsági, a nemzetiségi önkormányzati üléseken 
is ezzel tudnak szavazni, megkönnyítve a bizottságok munkáját és a Polgármesteri Hivatalét is. Digitális 
kijelzõ lesz, így a neveket csak fel kell vinni a rendszerbe, nem kell a táblán szereplõ neveket üléstõl 
függõen, kézzel cserélgetni.
 
Kõrössy János: Kéri, hogy a legjobb ajánlatot adótól kérjenek be tételes árajánlatot. Fontos, hogy a 
késõbbiek során az önkormányzat rendelkezzen ezzel az információval. Az elõterjesztésben nem szerepel a 
garanciaidõre vonatkozó tájékoztatás. Úgy gondolja, hogy a nagy értékû rendszereknél 2-3 év garanciát 
adnak, így a szállító ezt felvállalhatná mindenfajta többletköltség nélkül.
 
Gromon István polgármester: A tárgyalás során felvetette a 3 év garanciát, de ezt az ajánlatot adó nem 
vállalta. Viszont a rendszernek vannak olyan elemei, amelyekre van 3 év garancia (hardware-re), de a cég 
saját fejlesztését tartalmazó eszközökre csak 1 év garanciát ad.



 
Bíró Botond informatikus: A megbeszélésen természetesen szó volt a garancia kérdésérõl. Jelenleg viszont 
az önkormányzatnak fontos a rendszerre fordított összeg. A legtöbb önkormányzat havi díjat fizet – 20e 
forint/hó – a szolgáltató cégnek, amiért cserébe a cég garanciát biztosít. Úgy gondolja, hogy ezek az 
eszközök nem hibásodnak meg, illetve javíthatóak. A nagyobb eszközök, mint pl. számítógép, LCD TV-nek 
a garancialevelét átadja a cég az önkormányzat részére. Vagy az ajánlati ár csökken, vagy a garanciaidõ nõ. 
A kettõ egyszerre a tárgyaláson nem volt elérhetõ.
 
Kõrössy János: Ha jól érti, akkor tételesen megkapják majd, hogy mire mennyi garancia van. Továbbá kéri, 
hogy az árak tételesen legyenek feltüntetve.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy a pályázó tételes költségvetést készített a rendszer 
kiépítésére, eszközökre, stb. A tárgyalás során a cég képviselõjénél kéznél volt a tételes ajánlat. A Hivatal 
nem kötelezte a pályázót, hogy átadja a részletes költségvetést, de utólag, még a szerzõdéskötés elõtt 
megkérik, hogy küldje át a tételes költségvetést. Az észrevételeket a vállalkozási szerzõdésben szerepeltetni 
fogják.   
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy felmerült az a kérdés, hogy a régi rendszerrel mi fog 
történni a jövõben.
 
Bíró Botond informatikus: A cég 20-40 e forint közötti összegen visszavásárolná a régi, elhasználódott 
rendszert. Véleménye szerint a régi rendszer nem értékesíthetõ hatékonyan.
 
Gromon István polgármester: Eladni a régi rendszert egy másik önkormányzatnak azért kényes, mert 
garanciát ezért a rendszerért nem lehet vállalni, tehát hogy ez a rendszer tovább mûködik valahol. Szívesen 
felajánlaná valamelyik településnek ezt a rendszert, de csak térítésmentesen. Amennyiben valakinek van 
ötlete a rendszer hasznosítására, az jelezze. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslat elfogadását a legjobb ajánlatot adó kiegészítésével.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 153/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata egy 
új MikroVoks jegyzõkönyvezõ és szavazatszámláló konferenciarendszer beszerzésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a képviselõ-testületi üléseken és 
bizottsági üléseken használt, 1999-ben vásárolt MikroVoks jegyzõkönyvezõ- és szavazatszámláló 
konferenciarendszer helyett, annak elavultsága és állandó meghibásodása miatt egy új jegyzõkönyvezõ és 
szavazatszámláló konferenciarendszert szerez be.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert a MikroVoks program, termék és szolgáltatás megrendelésére, a 
kapcsolódó szerzõdés aláírására a bekért árajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó Globomax Zrt.-vel, az 
ajánlat szerint bruttó 4.000.913 forint áron.
 
Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet általános tartalék.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

2. Napirendi pont



Beszámoló a Pilisvörösvár és Környéke
 Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 200/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A kiegészítõ normatíva éves 
összege megközelítõleg évi 17 millió forint. Annak érdekében, hogy ezt a normatívát el ne veszítsék, 
szükséges volt a Társulási Tanács megalakítására. A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik. A Társulás 
munkaszervezeti feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács a 
beszámolási idõszak alatt 10 alkalommal ülésezett.
Hasonlóan egy települési önkormányzat mûködéséhez, a Társulás is minden évben elfogadja az éves 
költségvetési és zárszámadási határozatokat, pénzügyi beszámolókat, korábban a költségvetési koncepciót 
stb.. A Társulási Tanács tagjai az üléseken általában teljes létszámban megjelennek, az ülések tárgyszerûek 
és hatékonyak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Napos Oldal Szociális Központban is nagyon sok plusz feladatot jelent a 
szolgáltatásoknak a Társuláson belül történõ biztosítása. A Társulás mûködését szinte havonta ellenõrzi az 
Államkincstár, a Kormányhivatal vagy éppen az Állami Számvevõszék. Az ellenõrzésrõl eddig minden 
esetben pozitív visszajelzést kapott az intézmény és a munkaszervezet.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 154/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl szóló polgármesteri 
beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Mötv. 93. § 14. bekezdése 
alapján a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás mûködésérõl szóló, az 
elõterjesztés „Tényállás” c. fejezetében foglalt polgármesteri beszámolót elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: elnök
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. Napirendi pont
 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) 

önkormányzati rendeletének módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 212/2014.)

 
 
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 a rendelet-tervezetet elfogadását.
No.: 4

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének

29/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete



az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl szóló
 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és  1 nem szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
4. Napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 210/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság az Ügyrendi-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat 
elfogadását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az elõterjesztést 
és a következõ kiegészítéssel fogadta el a határozati javaslatot: a költségvetési koncepció II. fejezet 
Kiadások 1/h pontjába kérik utolsó mondatként beilleszteni a következõ mondatot: „a Polgármesteri Hivatal 
vizsgálja meg a cafeteria keret átalakításának lehetõségét a lakáshitel-törlesztés adómentes munkáltatói 
támogatásának tekintetében.”
A költségvetési törvényben maximálva van a köztisztviselõk részére adható cafeteria juttatás. A 
közalkalmazottak tekintetében nincs szabályozva a cafeteria személyi jellegû juttatás, így havonta 5e forint 
támogatást biztosítanak.  
A bizottsági ülésen felmerült, hogy létezik olyan cafeteria is, amely a lakáshitel-törlesztéshez járul hozzá 50e 
forint erejéig. Korábban a munkavállalók részérõl ilyen igény nem merült fel. Dr. Lovász Ernõ külsõs 
bizottsági tag javaslata szerint ezzel a juttatással az önkormányzat is jól jár, mivel nincsenek járulékai ennek 
a támogatásnak.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy egy, a hiteltörlesztést segítõ cafeteria-
juttatással kapcsolatos újságcikkben olvasható volt, hogy két pénzintézet – egyik sem az önkormányzat 
számlavezetõje sajnos – felvállalta a hitelkiváltás adminisztrációs terheit a munkáltatótól. Megvizsgálják, 
hogy bevezethetõ-e ez a fajta juttatás, illetve az intézményvezetõk saját hatáskörben eldönthetik, hogy adott 
esetben kívánnak-e élni a lehetõséggel. A cafetéria szabályzatot ki kell egészíteniük az intézményeknek, ha 
bevezetnék ezt a személyi jellegû juttatást. Azt is megvizsgálják, hogy a pénzügyi osztály a további 
többletmunkát fel tudja-e vállalni. Kérdés, hogy a munkáltató a jövõben tudja-e biztosítani a cafeteria 
összeget. Ígéretet tesz arra, hogy a költségvetési rendelet tervezése során alaposan utánajárnak a 
lehetõségnek.
 
Gromon István polgármester: Elõterjesztõként befogadta a Bizottság kiegészítését, és a költségvetési 
koncepció II. fejezet Kiadások 1/h pontjába kéri utolsó mondatként beilleszteni.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Javasolja, hogy a bölcsõdei térítési díjak és a munkába járás támogatásával is 
egészítsék még ki az elõbb ismertetett mondatot, mivel ezeknek a támogatásoknak sincsenek járulékaik.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Megvizsgálják ezen lehetõségeket is. Véleménye szerint a Képviselõ-testület 
által biztosítandó fedezet ettõl nem fog változni. A köztisztviselõknél maximálva van az adható összeg, a 
közalkalmazottak tekintetében pedig az önkormányzat biztosít részükre egy bizonyos cafeteria-támogatást. 
Az igénybevétellel kapcsolatos szabályozást a munkáltatónak kell rögzítenie belsõ szabályzatában.
 
Gromon István polgármester: 2014. októberben megszûnt a költségvetési koncepciókészítési- és a 9. havi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatási kötelezettség. A törvényi kötelezettség megszûnése ellenére, a 
költségvetés tervezésének megkönnyítése céljából készült el a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési 



koncepciótervezetet, amely tartalmazza a várható bevételeket, a kötelezettségvállalásokat stb.  
Úgy gondolja, hogy minél több lehetõséget kínálnak fel a munkavállalók részére a cafeteria juttatással 
összefüggésben, a Hivatal pénzügyi osztályának annál több feladata lesz a feladatellátással kapcsolatosan. 
Kérdés, hogy az újfajta cafeteria juttatás arányos-e a plusz adminisztrációval, azaz a többlet munkaidõ-
ráfordítással.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi Bizottság és az 
ülésen elhangzott kiegészítéssel.
(A költségvetési koncepció II. fejezet Kiadások 1/h pont: a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a cafeteria 
keret átalakításának lehetõségét a lakáshitel-törlesztés, a bölcsõdei térítési díjak, és a munkába járás 
támogatásának adómentes munkáltatói támogatásának tekintetében.)
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 155/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy bár 2014 októberében megszûnt 
az önkormányzatok költségvetési koncepciókészítési kötelezettsége, a költségvetés tervezésének 
megkönnyítése céljából a jelen határozat melléklete szerint elfogadja Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját, mint a 2015. évi költségvetés kidolgozásának 
alapját. 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét a jelen 
költségvetési koncepció figyelembe vételével, a törvényes határidõn belül terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 nem szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
5. Napirendi pont

 Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 
által fenntartott intézményekre vonatkozó
 2015. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 195/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. A belsõ 
ellenõrzés feladata a gazdálkodás mûködésében a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelés 
vizsgálata. A jövõ évben a terv szerint ellenõrizni fogják a gyermekétkeztetést, a szociális ellátások normatív 
támogatását, az építéshatósági eljárásokat, önkormányzati ingatlanok értékesítését stb..
Az intézmények a GESZ gazdálkodása alá tartoznak, így a belsõ ellenõrzések is a GESZ-en belül történnek 
(Óvodák, Mûvészetek Háza). Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 156/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
2015. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a kockázatelemzéssel 
alátámasztott 2015. évi belsõ ellenõrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város Önkormányzatára, a Pilisvörösvári 
Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozik, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)-(5) kezdésében foglaltaknak 
megfelelõen, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
6. Napirendi pont

 A Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC) 2014. évi önkormányzati civil támogatása 
elszámolásának átütemezése 2015. évre

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 199/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Az 
önkormányzat 2014 februárjában a PUFC részére a TAO-pályázat kb. 3 millió forintos önrészéhez 1 millió 
forint önkormányzati hozzájárulást szavazott meg, továbbá a PUFC-nak a 2014. évben 1,2 millió forint civil 
támogatást is adott, amelyet a PUFC ugyancsak az önrész finanszírozására kívánt felhasználni. Mivel 
azonban a TAO-pályázat megvalósítása átcsúszik a 2015. évre, Elnök úr azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy engedélyezze a 2014. évi civil támogatás 2015. évi felhasználását, és járuljon hozzá 
ahhoz, hogy a PUFC 2015-ben is igényelhessen civil támogatást úgy, hogy a 2014. évi támogatás 
felhasználását halasztja. Az öltözõ-felújítási projekt a PUFC önhibáján kívüli okok miatt késlekedik. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 157/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
PUFC 2014. évi önkormányzati civil támogatása elszámolásának átütemezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club a 2014. évi civil támogatási összeggel, melybõl a TAO pályázathoz 
szükséges önrészt finanszírozza, a nevezett pályázat megvalósítása után 30 napon belül számoljon el az 
Önkormányzat felé, mivel a projekt a PUFC önhibáján kívüli okok miatt késik. A PUFC a 2015. évre 
vonatkozó civil támogatási igényét benyújthatja a 2014. évi elszámolás elõtt.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. Napirendi pont
Önkormányzati tagok delegálása a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola,

 a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
a Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola és

 a Piliscsabai Palánta Általános Iskola intézményi tanácsaiba 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 193/2014.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Ismertette az elõterjesztést. Úgy gondolja, hogy célszerû az intézményi tanácsokba az iskolaszékekbe 
továbbra is a már korábban delegált tagokat delegálni, a munka folyamatossága miatt. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 158/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Piliscsabai Palánta Általános Iskola 
intézményi tanácsaiba történõ delegáltakról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Nkt. 73. §-ában 
foglaltak alapján, a pilisvörösvári alapfokú iskolai intézményi tanácsokba a következõ tagokat delegálja 
önkormányzati képviselõi mandátumuk lejártáig:
 

Oktatási intézmény neve Önkormányzat által delegált képviselõ
Német Nemzetiségi Általános Iskola Schellerné Mikulán Anetta
Templom Téri Német Nemzetiségi Ált.  Isk. Kimmelné Sziva Mária
Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola dr. Kutas Gyula
Piliscsabai Palánta Általános Iskola Kimmelné Sziva Mária

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
8. Napirendi pont

 A Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 203/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi-, Oktatási-, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 159/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmûködési megállapodás 
felülvizsgálatáról és módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával megkötött Együttmûködési Megállapodást a következõ módosításokkal jóváhagyja:

–        A Képviselõ-testület neve módosul Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatára 
(Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat helyett), mivel ez szerepel a MÁK törzskönyvi 
nyilvántartásában.



–        A KSH statisztikai számjel a következõkre módosul (323 szám 371-re): 15767518-8411-371-13
–        A 1990. évi LXV törvény (Ötv.) törlésre kerül, mivel 2014. október 12. napjától nem hatályos.
–        A Megállapodás I. pontja kiegészül a következõ mondattal: A Képviselõ-testület a Mûvészetek 

Házában egy állandó helyiséget biztosít a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a gyûjteményei, 
kiállítási tárgyai elhelyezésére.

–        A költségvetési koncepcióra vonatkozó II. 1. pont törlésre kerül.
–        A II. 5. pontból a féléves és háromnegyed éves beszámolóval kapcsolatos fordulatok törlésre 

kerülnek.
–        A Kötelezettségvállalás rendjérõl szóló III. 2. és az Utalványozásról szóló 3. pontokban az elnök, 

elnökhelyettes neve aktualizálásra kerül.
–        A III.4. Pénzügyi ellenjegyzés címû pontban csak a gazdálkodási osztályvezetõ és helyettesének 

státusza marad nevesített, a nevek törlésre kerülnek, és az 5. érvényesítés pontban Fuchs Mártonné és 
Körmendi Viola köztisztviselõk nevei kerülnek feltüntetésre.

–        A IV. pont utolsó bekezdése (mondata) törlésre kerül.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megállapodást írja alá Pilisvörösvár Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnökével.
 
Határidõ: 2014. november 30.                                                          Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
9. Napirendi pont

 Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttmûködési megállapodás elfogadása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 196/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzatának idei 
költségvetése 45 e forint. Az együttmûködés rendben zajlik, a gazdálkodási osztály pénzügyi szabályzatban 
rögzítette az utalásokkal kapcsolatos részleteket.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 160/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttmûködési megállapodás megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata és Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttmûködési megállapodást 
a jelen határozat melléklete szerint elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
Határidõ: azonnal                                                              Felelõs: polgármester, PRNÖ elnök
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
10. Napirendi pont

Pénzeszköz átadás a Ligeti Cseperedõ Óvoda számára a Zrínyi utcai óvoda épület fûtési rendszerének 
felújítására, korszerûsítésére 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 207/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy a bizottsági ülésen dr. Lovász Ernõ külsõ bizottsági tag javaslata az volt, 
hogy ne vonják el az intézménytõl a pénzmaradványt, az maradjon az intézmény által megjelölt célokra. A 
maga részérõl azonban – amint azt a bizottsági ülésen is elmondta – nem gondolná, hogy „precedenst” 
kellene teremteni azzal, hogy a pénzmaradványt az intézmények szabadon felhasználják, mert így nem a 
Képviselõ-testület szándéka szerint kerülne felhasználásra az összeg, hanem az intézmény pillanatnyi 
igényei alapján. Véleménye szerint a Képviselõ-testületnek kell eldöntenie a fejlesztések tekintetében 
fontossági sorrendeket. Egyébként ez esetben azért volt ilyen mértékû a pénzmaradvány, mert a testületi 
döntés után egy egyszerûbb megoldást talált a mûszaki osztály a már kiválasztott kivitelezõvel a probléma 
megoldására. Az intézményeknek minden esetben lehetõségük van jelezni a problémáikat, amit a Képviselõ-
testület mérlegelhet, adott esetben módosítják a költségvetést és biztosítják a fedezetet. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 161/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata
a Ligeti Cseperedõ Óvoda számára a Zrínyi utcai óvoda fûtési rendszerébe új keringtetõ szivattyú 
telepítéséhez szükséges pénzeszközátadásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Képviselõ-testület 92/2014. 
(VI. 26.) Kt. sz. határozatában biztosított 7.000.000 forint összegbõl 600.225 forintot biztosít az intézmény 
számára a fûtési rendszer keringtetõ szivattyújának telepítésére, a fel nem használt további 2.591.324. 
forintos összeget pedig elvonja, és átcsoportosítja a 2014. évi költségvetési rendelet általános 
tartalékkeretére.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
11. Napirendi pont

 A 2014. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 198/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
2014. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosításának elfogadásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrõl szóló 2011. 
évi CVIII. törvény alapján az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását elfogadja a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és 
nyilvánosságra hozatalára.
 

Fedezet forrása: 2014. évi költségvetési rendelet, támogatási szerzõdés és fejlesztési hitel.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
12. Napirendi pont

A Pilisvörösvár 6287 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 194/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Az érintett 
ingatlantulajdonosok vállalják a földvédelmi járulék megfizetését, a belterületbe vonással járó költségek 
megfizetését, stb.. Tájékoztatást adott a terület elhelyezkedésérõl. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 163/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6287 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6287 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában - a 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása 
érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6287 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú 
önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint, az Lke-2 övezeti elõírásoknak megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz készítése) az érintett ingatlan tulajdonosait terhelik.
 
Határidõ: 30 nap                                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
13. Napirendi pont

A Pilisvörösvár 6292/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 204/2014.)

 
 



Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 164/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6292/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár 6292/2 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában - a 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása 
érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 6292/2 hrsz-ú földrészletet a 
településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. 
(VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint, az Lke-2 övezeti 
elõírásoknak megfelelõen.
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (földvédelmi eljárás igazgatásszolgáltatási 
díja, földvédelmi járulék, változási vázrajz készítése) az érintett ingatlan tulajdonosait terhelik.
 
Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

14. Napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által kezelt közutakkal kapcsolatos síkosságmentesítési és hó-

eltakarítási feladatok ellátása 
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 197/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Az 
önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki a feladat elvégzésére, amely azonban sikertelenül zárult. 
Októberében ezért árajánlatokat kértek be két cégtõl a sikosságmentesítési, és hó-eltakarítási feladatok 
ellátására az idei télre. Az árajánlatkérésre két árajánlat érkezett.
Az egyes díjtételek megítélését segíti, hogy két évvel ezelõtt igen csapadékos volt a tél, s akkor a 
Schaubermacher-Bicske Kft. polgármester úr kérésére készített egy kimutatást arról, hogy mekkora volt a 
sófelhasználás (mivel a sószámlát polgármester úr igen magasnak találta). A mûszaki osztály utánaszámolt, 
hogy a jelenlegi szolgáltatási árakon mekkora összegbe kerülne a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás, ha 
hasonló idõjárás lenne, mint két évvel ezelõtt. A számítások alapján arra jutottak, hogy az egységárak 
alapján hasonló végösszeg jönne ki, mint amit annak idején a Saubermachernek fizettek.  Számára is elõször 
rendkívül magas összegnek tûnt a napi 75 e forintos rendelkezésre állás díja, de a fenti számítások alapján az 
ajánlatot elfogadhatónak tartja. Mint minden esetben, a kedvezõbb ajánlatot adó pályázóval ezúttal is 
tárgyalt az ajánlati ár esetleges csökkentésérõl, de az ajánlattevõ kijelentette, hogy a pályázati összegbõl 
semmiképpen nem szándékozik engedni. Viszont garantálta, hogy az idei szezonban nem lesz probléma 
Vörösváron a síkosság-mentesítéssel.
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy jelen esetben az önkormányzat nem tud 
megfelelni a Közbeszerzési törvény elõírásainak. Viszont az Mötv. szerint az önkormányzatnak 
feladatellátási kötelezettsége van a síkosságmentesítés tekintetében, a balesetek megelõzése érdekében. 
Sajnos a Közbeszerzési törvény kivételei között az ilyen esetek nem szerepelnek, a közbeszerzési eljárás 
viszont eredménytelen volt, közeledik a tél, és a feladatot mindenképpen el kell látni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 165/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzata által kezelt közutakkal kapcsolatos síkosságmentesítési és hó-eltakarítási feladatok 
ellátásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati kezelésben 
lévõ közutak síkosság elleni védekezésére, a síkosság megszüntetésére, illetve a hó közútról történõ 
eltávolítására az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásáig, de minimum 2015. március 31-ig a kedvezõbb 
ajánlatot adó céggel, a Pilis-Logistic Kft.-vel köt vállalkozási szerzõdést, a cég 2014. október 17-én kelt 
árajánlatában szereplõ díjtételekkel.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat átmeneti ellátására szóló szerzõdést a 
fentiek szerinti feltételekkel megkösse.
A szükséges fedezetet a Képviselõ-testület a 2014. évi költségvetési rendelet 15. melléklet dologi kiadások, 
1. sor, úttisztítás, síkosság-mentesítés c. elõirányzat terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. Napirendi pont
A dr. Palátsikné dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal kötött 

Egészségügyi ellátási szerzõdés módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 213/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Dr. Kövesdi Katalin 2014. november 21-én kelt kérelmében jelezte, hogy szeretné módosítani a korábban - 
2014. szeptember 30-án - kötött Egészségügyi ellátási szerzõdést, mivel 2014. november 17-én 
megalapította a Belsõ Mosoly Fogászat Kft.-t, és a körzeti fogorvosi tevékenységet 2015. január 1-jétõl nem 
egyéni vállalkozóként, hanem kft. formában kívánja ellátni. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 166/2014. (XI. 27.) Kt. sz. határozata a
Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal kötött Egészségügyi ellátási szerzõdés 
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi 
Katalin 2014. november 21-én kelt kérelmében foglaltaknak helyt ad, és a vele 2014. szeptember 30-án 
kötött Egészségügyi ellátási szerzõdést az alábbiak szerint módosítja:



 
1.         A szerzõdés bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:
„amely létrejött egyrészrõl Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (székhelye: 2085 
Pilisvörösvár, Fõ tér 1.; képviselõje: Gromon István polgármester), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
 
másrészrõl a Belsõ Mosoly Fogászat Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 1028 Budapest, Táncsics 
Mihály utca 27., fióktelepei: 2085 Pilisvörösvár, Fõ utca 69/A., 2120 Dunakeszi, Szõdi utca 47., adószáma: 
25076154-1-41, cégjegyzékszáma: 01-09-198318, képviselõje: Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi Katalin mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között,”
 
2.         Az alapszerzõdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Egészségügyi ellátási szerzõdés aláírására. 
A Képviselõ-testület jelen határozatával módosítja a 123/2014. (IX. 25.) Kt. sz. határozatát.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 
 
 
 

16. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 209/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Úgy tudja, hogy jogerõre emelkedett a posta építési engedélye, kérdés, hogy hol 
áll a postával kapcsolatos ügy? Mikorra várható az építkezés megkezdése?
 
Gromon István polgármester: Az együttmûködési megállapodást mindkét fél aláírta. Utána fognak 
érdeklõdni a posta képviselõinél, hogy mikor kezdik meg a beruházást. Úgy tudja, hogy az építkezés ideje 
alatt a posta konténeres irodába helyezi át a mûködését. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló 
elfogadását.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 167/2014. (XI. 27.) 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 (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 
17. Napirendi pont

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 192/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 168/2014. (XI. 27.) 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 (12 fõ) 11 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.     
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

 
 
 
 
 

 
18. Napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrössy János: Levélben kereste meg a Hivatalt a Vörösvárbánya vasúti megállóhellyel kapcsolatosan. A 
válaszlevélben azt az információt kapta, hogy az engedély határozat, az engedélyezési terv a városi honlap 
„Vasútfelújítás” oldalán megtalálható. Viszont a honlapon található terveket frissíteni kellene mivel már 
igen régiek. A tervek hiányosak pl. a szintezés sem szerepel rajtuk. 
A Klapka utca és az új vasúti átjáró csatlakozásánál igen nagy a szinteltérés, és túl nagy ennek a résznek a 
meredeksége, ez csúszós idõben balesetveszélyessé válhat. Jó lenne, ha ezen a szintkülönbségen csökkenteni 
tudnának. A terveken azt sem lehet látni, hogy az adott szakaszon húzódik e járda. Az új vasúti átjáróban 
nincsen gyalogos átkelõhely. Úgy gondolja, hogy ezeket a szempontokat felül kellene vizsgálni, és 
módosítani még most a kivitelezésnél.  
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Elmondta, hogy az útépítés az engedélyezett tervalapján készül. 
A szakhatóság kizárólag úgy adja meg az engedélyt, hogy az megfelel az elõírásoknak. Véleménye szerint az 
út vonalvezetése megfelel a szabályoknak. A járdarávezetés a peronok eléréséhez kerül kialakításra. 
Korábban sem a tervezõ, sem az önkormányzat nem tartotta indokoltnak, hogy az új átjáróba, amely a 
gépjármûforgalmat fogja elvezetni, a Ponty utca – Bányató utca irányába gyalogos forgalom kerüljön 
kialakításra. A kivitelezõ engedélyes terv alapján dolgozik, amennyiben módosítanák a terveket, ez 
többletkiadást jelentene. A jelen állás szerint reális esélyt nem lát arra, hogy az útvonalat módosítsák.
 
Kõrössy János: Elfogadja, hogy az elõírásoknak meg kell felelni, de az utat a használókra kell tervezni, 
hogy számukra mi a kényelmes. Amennyiben van lehetõség és a fizikai adottságok is ezt lehetõvé teszik, 
akkor ezt módosítani kellene. Úgy gondolja, hogy sokkal kényelmesebben meg lehetne valósítani a 



csatlakozó utak kapcsolódását, mint ahogyan az jelenleg a kivitelezés alatt áll. A vasúti átjáróban is fontos 
lenne a járda kialakítása a gyalogosok számára.     
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A Képviselõ-testület korábban elfogadta ezeket a terveket. Nem gondolná, 
hogy hátráltatni kellene a vasútfelújítással kapcsolatos beruházást. Egy állami beruházásról beszélnek, 
amelyet az állam Uniós pályázatból finanszíroz. A kivitelezõ pedig a szakhatóság által engedélyezett terv 
alapján valósítja meg a beruházást.  
 
Gromon István polgármester: A gyalogos átjáró kialakítását a Ponty utcánál jó javaslatnak tartja, számára 
is furcsa, hogy a tervezõk nem ennek figyelembevételével készítették el a terveket, annak ellenére, hogy kb. 
150 méterre készül el a peronhoz vezetõ járda. Azzal egyetért, hogy az élet azt fogja igazolni, hogy a Ponty 
utcánál is lesz gyalogos forgalom a vasúti átjáróban. Viszont az engedélyezési eljárás lezárult, már nincs 
lehetõség a tervek módosítására, így Képviselõ úr észrevétele jelenleg már egy „lehetetlen” követés, mivel 
egy közbeszereztetett és leszerzõdött, folyamatban lévõ kivitelezést nem lehet ilyen újabb kívánságokkal 
megszakítani. Ráadásul egy állami beruházásba az önkormányzatnak ilyen jellegû, menet közbeni 
beleszólási lehetõsége nincsen.  
Ami a Klapka utca becsatlakozásának meredekségét illeti: a terveken is az szerepel, hogy a Klapka utcát a 
szükséges mértékig visszabontják, és így alakítják ki az új útátjárót. Képviselõ úr e téren tehát nyitott 
kapukat dönget.
Ami a városi honlapon közzétett terveket illeti: az önkormányzat nem kapott meg a NIF-tõl minden tervet 
digitális formában a teljes beruházással kapcsolatosan. A tervekbõl csak azokat a részeket adták át, amelyek 
önkormányzati területet foglaltak magukba, illetve engedélyezõ hatóságként az önkormányzatot érintették. 
De azok a tervek is többnyire csak papír alapon voltak elérhetõek. A NIF-tõl mint beruházótól lehet kérni 
azt, hogy tegye elérhetõvé a tervdokumentációkat a lakosság számára. Az önkormányzat nem köteles 
megjelentetni a honlapon a vasútfelújítással összefüggésben a terveket, s az önkormányzatnak ezek a 
dokumentumok többségükben nem is állnak a rendelkezésére.
 
Kiss István György: Kérdése a köztartozásmentes bejelentéssel kapcsolatos, hogy mi a további teendõ?
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A Képviselõk megkérték az igazolást, melynek visszaigazolását a 
Hivatalban kellett leadni. A NAV minden hónap 10-én frissíti az adatbázisát, és utána le lehet tölteni az 
igazolást, ezt kell leadni december 30-ig. Aki szeretné, annak a maga részérõl továbbiakban is segít.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy az érintett, akinek esetleg adótartozása van, kap egy 
hiánypótlást, és lehetõséget arra, hogy megfizesse a hátralékát, és így bekerüljön a tartozásmentes bázisba.
 
Kiss István György: További kérdése, hogy Képviselõként használhat-e olyan névjegykártyát, amin a város 
címere és a Jobbik logója látható.     
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Írásban tájékoztatják a helyi rendeletben lévõ szabályozásról a jogszabály 
szerinti határidõben.
 
Selymesi Erzsébet: Elmondta a KOMA-val kapcsolatosan, hogy november 10-én valóban a - Ügyfélkapu 
rendszeren - saját adatbázisából le tudta kérni az igazolást, amely teljesen egyszerûen nyomon követhetõ és 
nyomtatható.  
Kérdése, kaphatna-e tájékoztatást a költségvetési koncepcióban felvázolt Városgondnokság mûködésének 
elképzelésérõl. Véleménye szerint az elképzelés jó.    
 
Gromon István polgármester: A cél mindenképpen az, hogy a Városgondnokság útján olyan 
városüzemeltetési feladatokat lássanak el, amelyeket a jelenleg rendelkezésre álló gépekkel, szerszámokkal 
és személyi kapacitással el tudnak vállalni. Késõbb aztán fokozatosan bõvülõ rendszerben szeretnék 
felfejleszteni majd a Városgondnokságot. A Városgondnokság az elképzelések szerint a Hivatal alá tartozna, 
de azt még vizsgálják, hogy melyik osztály alá tartozhatna, vagy esetleg önálló osztályként mûködne. 
Szükség lenne egy telephelyre, és további eszközökre. Fel kell mérni, hogy milyen feladatkört tudnak ellátni. 
Szeretné, ha már januárban tárgyalhatná a Képviselõ-testület a városgondnoksággal kapcsolatos témát, és ha 
a költségvetés során számolhatnának a várható kiadásokkal is. 



  
Tájékoztatásként elmondta, hogy a munkaterv szerinti rendes ülés idõpontja december 11. December 16-án 
(kedd) tartanának egy rendkívüli ülést a betelepülési szoborpályázat elbírálásával kapcsolatosan. Fontos, 
hogy a kivitelezés minél elõbb megkezdõdhessen, ezért lenne jó a döntést még ebben az évben meghozni. 
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a Képviselõ-testület munkáját, és bezárta a zárt ülést 1940

-kor.   
 
 
 

K.m.f.
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
 polgármester                                                                     jegyzõ


