
Ikt. szám: 01-55/11/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. május 29. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es 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, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Kálmán 
Kinga fõépítész, Ferik Tünde vezetõtervezõ - Völgyzugoly Kft., Bérczi Szabolcs tervezõ - Völgyzugoly Kft, 
Kovács Márk – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Sürgõséggel kérte napirendre venni a 117/2014. sz. elõterjesztést (Tóth Józseffel kötött 
Településfejlesztési szerzõdés módosítása), melyet az 1. napirendben javasol megtárgyalni. Kiosztós 
anyagként a Képviselõk megkapták a 116/2014. sz. elõterjesztés mellékletének módosítását, melyet az 
eredeti napirenddel együtt javasolt a 3. napirendi pontban megtárgyalni – a meghívott hivatali köztisztviselõ, 
Drávai Zsuzsanna jelenlétére való tekintettel. 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.)
               
 

A Tóth Józseffel megkötött településfejlesztési szerzõdés 
módosítása (Et.: 117/2014.)
 

Gromon István
polgármester

2.)
               
 

A Pilisvörösvár Város településfejlesztési és 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
elkészült Településfejlesztési Koncepció, 
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv elfogadása (Et.: 109/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

3.)
               
 

A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 116/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

4.)
               
 

„Pilisvörösvár” néven egy felnõtt labdarúgócsapat 
indításának „támogatása” és a nagy füves labdarúgópálya 
világításának fejlesztése (Et.: 113/2014.)
 

Gromon István
polgármester

5.)
               
 

A szilárd (kommunális) hulladék begyûjtése, elszállítására 
és ártalmatlanítására történõ átadásra új közösségi 
közbeszerzési eljárás indítása (Et.: 114/2014.)
 

Gromon István
polgármester



6.)
               
 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
Közhasznú Egyesület székhelyének módosítása (Et.: 
110/2014.)
 

Gromon István
polgármester

7.)
               
 

A Pilis Tv helyiséghasználati kérelme (Et.: 115/2014.) Gromon István
polgármester

 
8.)
               
 

Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 6. 
mellékletének módosítása (Et.: 107/2014.)
 

Gromon István
polgármester

9.)
               
 

Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi 
szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 104/2014.)

dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyzõ

 
10.)
           
 

Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról (Et.: 106/2014.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyzõ

11.)
           
 

A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Szervezeti és 
mûködési szabályzat módosításának jóváhagyása (Et.: 
103/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

12.)
           
 

A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Ligeti 
Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Óvoda és a Mûvészetek Háza – 
Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 
közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (Et.: 
105/2014.)
 

Gromon István
polgármester

13.)
           
 

Nyílt közbeszerzési eljárás megindítása parkolók és járda 
kialakítására a Templom téri általános iskola elõtt, 
valamint parkolók kialakítására a Kálvária utca és a 
Kápolna utca csatlakozásánál lévõ teresedésben (Et.: 
112/2014.) 
 

Gromon István
polgármester

14.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 111/2014.) Gromon István
 polgármester

 
15.)
           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 108/2014.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
 

1. napirendi pont
A Tóth Józseffel megkötött településfejlesztési szerzõdés módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 117 /2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a napirendet. A 
Képviselõ-testület a 205/2013. (X. 31.) sz. határozatában döntött arról, hogy településfejlesztési szerzõdést 
köt a 0136/3 hrsz. alatti terület kapcsán az ingatlantulajdonossal. A szerzõdés tartalma szerint az ingatlan 
turisztikai jellegû tevékenységre alkalmas besorolásba kerül. A tulajdonos cserébe vállalta, hogy a bekötõ 
útnak azt a hosszát, amely a szóban forgó ingatlanig tart, martaszfalt-terítéssel stabilizáltatja. A szerzõdés 
megkötése után a Rendõrség jelezte a Hivatal felé, hogy az érintett területen engedély nélküli raktározási 
tevékenységet folytatnak, nagy mennyiségû fegyvert, lõszert tárolnak. A hatósági eljárás során az ingatlan 



bérlõje nem vitatta a tevékenység végzését. Amennyiben a Szabályozási Terv módosítása a 
Településfejlesztési megállapodás szerint történik, vagyis turisztikai besorolásba kerül a terület, fennáll a 
veszélye a hasonlóan veszélyes tevékenység további végzésének. Ennek elkerülése érdekében javasolta a 
szerzõdést turizmus helyett horgász-turizmusra módosítani, így az övezetben kizárólag vendéglátás és 
horgász-turisztikai tevékenység lesz végezhetõ. A tulajdonos egyetért a településfejlesztési szerzõdés ilyen 
tartalmú módosításával, sõt felmondta a bérleti szerzõdést a bérlõvel. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 73/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata 0136/3 
helyrajzi számú telekre megkötött településfejlesztési szerzõdés és a 205/2013. (X. 31.) Kt. sz. 
határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Tóth József tulajdonossal 
egyetértésben a Pilisvörösvár 0136/3 helyrajzi számú telek 6000 m2 nagyságú területére a 205/2013. (X. 31.) 
Kt. sz. határozat alapján megkötött településfejlesztési szerzõdést és mellékletét módosítja úgy, hogy a 
szerzõdésben a turisztikai kifejezés horgász-turisztikai kifejezésre módosuljon.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat szellemében a módosított 
településfejlesztési szerzõdést aláírja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
2. napirendi pont

A Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
elkészült Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv elfogadása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 109 /2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Megérkezett az állami fõépítész záró szakmai véleménye a szabályozási terv tekintetében. Óriási 
eredménynek tartja, hogy a kb. másfél éves, igen szoros ütemtervet tartva – a tervezettnél egy hónappal 
korábban – elkészült az új HÉSZ és az új Szabályozási terv.
Megköszönte a tervezõk és fõépítész asszony feszített munkatempóját, melynek eredménye, hogy az állami 
fõépítész elfogadta és a záró véleményében elfogadásra alkalmasnak minõsítette a Helyi Építési 
Szabályzatot és a Szabályozási tervet.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Elmondta, hogy a munka nagy érdemének tartja, hogy a tervezés minden egyes 
részében a tervezõk elvszerû megközelítése jól érvényesült. Létrehoztak egy olyan komplex 
dokumentumcsomagot, amelyben nem adták fel azt az elvüket, hogy egyszerû legyen minden 
megfogalmazás, és a minimálisra szorítkozzanak abban a tekintetben, ami feltétlenül szükséges. A 
szabályozás vonatkozásában lesz hasznos az új rendelettel dolgozni, mert egy keretet ad a szabályozásnak, 
így mindenki könnyebben mozoghat ezeken a határokon belül. Úgy gondolja, hogy az értékvédelmi rendelet 
és a szabályozási terv összetartoznak, és jól együttmûködnek a munkafolyamatok során.  
 
Ferik Tünde vezetõtervezõ: Elmondta, hogy a feladat számukra is izgalmas volt, nemcsak azért mert 



Pilisvörösvár egy izgalmas település, hanem a feszített határidõ a szokásos tervezési munkájuknál is 
szigorúbb volt. Örül annak, hogy a vártnál egy hónappal elõbb sikerült befejezni a munkálatokat, és reméli, 
hogy nem fognak elõkerülni rejtett hibák.
Véleménye szerint mindent megtettek annak érdekében, hogy a szabályozást jól tudják használni. 
Megköszönte fõépítész asszony, polgármester úr, a hivatali dolgozók és a Képviselõ-testület munkáját.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Elmondta, hogy az elõzõ napirendben szereplõ, Pilisvörösvár 0136/3 helyrajzi 
számú telekkel kapcsolatban nem változik a megküldött tervezetben szereplõhöz képest semmi (horgász-
turizmus). A szabályozási tervben az elõterjesztett anyagban szereplõ övezeti lehatárolás és övezeti jel 
megtalálható, ezzel kerül továbbra is a Képviselõ-testület elé jóváhagyás céljából. Az eddig folytatott 
tevékenységet sem a tervezett, sem a hatályos szabályozás mellett nem végezhetné sem a tulajdonos, sem a 
bérlõ.
Az új szabályozási terv sok helyen tartalmaz elõvásárlási jog bejelölését, melyet Pándi Gábor alpolgármester 
úr munkája nyomán kutattak végig. Sokféle településfejlesztési cél van, amit szolgálhat az elõvásárlási jog. 
Ez egy hasznos jogintézmény, mert a tulajdonos számára nem jelent semmiféle hátrányt vagy 
megkülönböztetést, az önkormányzat számára viszont azt a fontos információt hozza majd, hogy eladás 
esetén, mint az elõvásárlási jog jogosultja, errõl tudomást szerez, és ha közcélra szükségesnek tartja, 
megvásárolhatja. Az elõterjesztett anyaghoz képest még két helyen szeretnék majd az elõvásárlási jogot 
bejegyezni. Elmondta, hogy a késõbbiekben is megteheti majd a Képviselõ-testület az elõvásárlási jog 
bejegyzést akkor, ha a szabályozásban megfogalmazódik olyan szempont, amely indokolja ezt. A 
városfejlesztési stratégiában egy új településközpont lehetséges területeként szereplõ részt jelöltek meg, 
mely a Puskin u.8. sz. ingatlan udvara melletti nyeles telek. További terület még a Fõ utcán a Sikari patika 
épülete melletti parasztházas ingatlan, melyen szintén elõvásárlási jogot szeretnének feltüntetni, mert 
felmerült az önkormányzat részérõl a használhatóság lehetõsége. Egyéb változtatás az elõterjesztéshez 
képest nem történt, ez az elõterjesztett anyag, amire az állami fõépítész a záró véleményét megtette.
 
Kõrössy János: Szomorúan látta, hogy a rendezési terv alapján egy parkkal, közterülettel kevesebb lett: a 
Búcsú tér területe, mint közpark, megszûnt, a rendezési terv lehetõséget ad a beépítésére. Véleménye szerint 
a 21. században ilyet nem lehet megtenni.
Korábban már említette, hogy a Fõ út mellett, a Budapest felõl bejövõ gazdasági övezet továbbra is 
megmaradt, és annak a térnyerése nincs visszaszorítva, megakadályozva. Ez egy gerinc, és újabb frontot nyit 
Solymár felé látképi, környezetszennyezési (vizuális, levegõ, zaj) terjeszkedésre (a terv által).
A szakorvosi rendelõ beépíthetõsége továbbra is 40% a javasolt 60% helyett, így a fejleszthetõsége 
korlátozásba ütközik.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Védõbeszédet mondhatna egy közpark létrehozása mellett, de sokféle szempontot 
kell mérlegelni a terület kijelölésekor.
A Búcsú térrel kapcsolatban tudni lehetett, hogy milyen lehetõségek kerültek közel az önkormányzat 
elképzeléseihez, ezt elegendõnek érezte arra, hogy a vegyes területhasználatot adjanak meg, mely lehetõvé 
teszi olyan fejlesztés megvalósítását, melyre a városnak szüksége van. Itt azt kellett mérlegelni, hogy a 
városnak a közparkra, vagy egy új tornacsarnokra van-e szüksége.
Pilisvörösvár esetében ez azért elviselhetõbb, mint sok más esetben, mert ebben a természeti környezetben, 
amiben a város fekszik, a lakosságnak számtalan lehetõsége van a természethez közel kerülni. Az 
utcahálózatok kialakult állapota is rendszeresen enged zöldterületi, fákkal beültetett területeknek jelenlétet.
A Budai úti volt zártkertnek, kertes mezõgazdasági övezetnek a 10-es utat kísérõ sávja a szerkezeti tervben 
van gazdasági területként kijelölve, fõként azzal a céllal, hogy tartalékként tartja a városnak a beépítésre 
szánt területében azt az egyenleget, amit eddig elért, és amit a Budapesti agglomerációs terv alapul vesz a 
városias térségek megjelölése során, melynek elvesztése a város szempontjából hátrány lenne.
Ennek a sávnak a körforgalomhoz esõ legközelebbi szakasza az, amelyiket a szabályozási terv is tartalmaz 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként, és ezt az indokolja, hogy azon a szakaszon már jelenleg is 
mûködõ vállalkozások alakultak ki. Ez számukra egy támogatandó lehetõség, hogy a vállalkozások rendezett 
körülmények közt mûködjenek.
A rendelõintézettel kapcsolatban elmondta, hogy 50%-os beépíthetõséget jelöl a szabályozási terv.



 
Kõrössy János: Véleménye szerint a Búcsú tér környéke nagyon sûrûn beépített, így ha oda épület kerülne, 
azt nehezen viselnék el a sûrûn lakott utcák, a járdahálózat. Ezeken a szakaszokon a forgalmat nehezen lehet 
majd lebonyolítani, és a parkolók hiánya is mind amellett szól, hogy oda ne vigyenek be tömegrendezvényt. 
Korábban is elmondta, hogy nem látott még azon a területen gyerekeket focizni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. számú határozati 
javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 74/2014. (V. 29.) sz. Kt. határozata a 
Pilisvörösvár Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/A. § (3) bekezdése alapján Pilisvörösvár Város Településfejlesztési 
Koncepcióját jelen határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról 
Pilisvörösvár polgárait tájékoztassa, az elfogadott tervet pedig küldje meg az állami fõépítésznek és az 
eljárásban résztvevõ államigazgatási szerveknek.
 
A jelen új Településfejlesztési Koncepció a jelen határozat elfogadását követõ 30. napon lép hatályba. Jelen 
határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a 103/2005. (VII. 28.) Kt. sz. határozattal elfogadott 
(korábbi) településfejlesztési koncepció. 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati 
javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 75/2014. (V. 29.) sz. Kt. határozata 
Pilisvörösvár Város Településszerkezeti Tervének megállapításról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Pilisvörösvár Város 
Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint fogadja el.
 
A Településszerkezeti Terv

a) 1. melléklete a településszerkezeti terv szöveges leírását,
b) 2. melléklete az M=1:8000 méretarányú településszerkezeti tervet tartalmazza.

 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról Pilisvörösvár 
polgárait tájékoztassa, az elfogadott tervet pedig küldje meg az állami fõépítésznek és az eljárásban 
résztvevõ államigazgatási szerveknek.
A jelen új Településszerkezeti Terv az elfogadást követõ 30. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti 
a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 235/2004. (XII. 02.) Kt. sz. és a 237/2004. 
(XII. 02.) Kt. sz. határozatával elfogadott (korábbi) Településszerkezeti Terve.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben rendelet-tervezetet.
 
No.: 5

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 8 igen és 3 nem és 1 tartózkodás
szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte azon Képviselõ-társainak a támogatást, akik az elmúlt 
tizennégy hónapban felelõsséggel segítették a szabályozási tervvel kapcsolatos döntések meghozatalát. 
Azok, akik támogatták a szabályozási terv elfogadását átérezték, hogy milyen súlya van egy ilyen 
dokumentumnak, hiszen nemcsak a település polgárai számára alkottak szabályokat, hanem azok számára is, 
akik esetleg késõbbiekben itt szeretnének élni.
Ezeket a szabályokat a képviselõknek a legjobb lelkiismeretük szerint úgy kellett megalkotniuk, hogy nagy 
mértékben a szakmára voltak utalva, mert egy átlag képviselõ a maga egyéni képzettségével még nagyon sok 
munkával, idõráfordítással is csak nehezen tud mérlegelni és állást foglalni ilyen erõsen szakmai 
kérdésekben.
 
Müller Márton: Úgy gondolja, hogy a „nem”-mel való szavazás is vélemény. Vállalja, hogy nem támogatta 
a szabályozási terv elfogadását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy a rendelet a kihirdetését követõen a 30. 
napon lép hatályba, addig a régi HÉSZ van hatályban. Az idõközben benyújtott eljárásokra még a régi HÉSZ 
az irányadó. Az elfogadott rendeletet meg kell küldeni minden véleményezõ hatóságnak, az állami 
fõépítésznek, akik még 15 nap alatt észrevételt tehetnek.
 
Kálmán Kinga fõépítész: Elmondta, hogy a tervezõkkel a mai napon végigegyeztették a záró dokumentálás 
összes követelményét.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

3. napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása (A napirendhez 

tartozó elõterjesztés száma: 116/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a kiosztós anyagot: 
„Mentesül az elsõfokú közterület-használati engedély kérelem tárgyú közigazgatási eljárás illetékének a 
megfizetése alól az, aki a Vörösvári Napok keretében megvalósuló Búcsú alkalmával közterületen árusít, 
továbbá az is, aki a pilisvörösvári helyi termelõi piac területén heti egy alkalommal megrendezett piacnapon 
árusít.” A Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Az elõzõ évi tapasztalatok 
figyelembevételével készült el az új díjtervezet.
 



Kõrössy János: Kérdése, hogy az önkormányzat mit vár a módosításban szereplõ árcsökkentéstõl, és a 
búcsú tekintetében milyen összegû bevételt terveznek?
 
Drávai Zsuzsanna: A tavalyi évben befolyt összeget tervezik be az idei év tekintetében. A bevétel 
nagymértékben függ a forgalomtól is. A tavalyi évben nagyon kevesen látogattak ki a búcsúba. Igyekeztek 
több olyan kereskedõt hívni erre a programra, akik igényesebb „kézmûves” ill. „iparmûvész” terméket 
árusítottak, illetve a helyi termelõket.   
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor került betervezésre az idei 
összeg. A tavalyi évben a tervezett 200e forint helyett 485e forint bevétel volt a búcsúban beszedett 
közterület-foglalási díjakból. Igyekeztek reális díjtételeket megállapítani a tavalyi év tapasztalatai alapján. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását a kiosztott 4. sz. melléklet 
módosításával
 
No.: 6

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 10 igen és 2 nem

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
„Pilisvörösvár” néven egy felnõtt labdarúgócsapat indításának „támogatása” és a nagy füves 

labdarúgópálya világításának fejlesztése
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 113/2014.)

 

 
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 
támogatta a határozatok elfogadását. A Pénzügyi Bizottság az I. sz. határozatot a következõ módosítással 
javasolta elfogadásra (az utolsó mondat kiegészül): ”Jelen engedély az ingyenes pályahasználat tekintetében 
a 2014-2015. bajnoki szezon végéig él.”
 
Kõrössy János: A mûszaki részben azt látta, hogy úgyis meg lesz tervezve a világítás, így feleslegesnek érzi 
ezeket a kikötéseket: kör keresztmetszetû oszlop, könnyített alumínium, 12 méteres lámpaoszlop, stb. 
Véleménye szerint ez fénytechnikai tervezést igényel. Kérte továbbá, hogy az önkormányzat figyeljen arra, 
hogy valós számokat mutasson majd a tervezõi költségvetés, ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint a 
szakorvosi rendelõintézet liftjénél történt.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a PUFC által beadott kérelem és javaslat ezzel a mûszaki 
tartalommal érkezett be. A pilisszentiváni pályán is ilyen világítást építettek ki, ez volt a PUFC számára a 
minta, ezt kérték, ezért szól a kérelem így. Természetesen, ha a tervezõ a pilisvörösvári pályára mást tart 
jónak, majd a Képviselõ-testület eldönti, hogy a javaslatot elfogadja-e. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
világítást nem bajnoki mérkõzésre tervezik, csak az esti edzésekre. Tájékoztatta Képviselõ urat arról, hogy 
az elõterjesztésben a tervezõi költség szerepel, nem a kivitelezési költség.
 
Kõrössy János: A tervezõi költségvetés nem az, amit kifizetnek a tervezõnek, hanem amit a tervezõ készít a 



terve alapján (bekerülési összeg). A lift esetében is a tervezõ készített egy költségvetést, mely 190%-al eltért 
a végleges kivitelezõi költségvetéstõl.
 
Gromon István polgármester: A mai napon nem a tervezõi költségvetés a téma, azt akkor kell majd 
megtárgyalni, amikor a kiviteli tervek megvalósításához a Képviselõ-testület a fedezetet biztosítja. 
Képviselõ úr hozzászólása teljes mértékben félrevezetõ, téves, és szakmailag nem megalapozott, mivel a 
napi napon nincs napirenden a tervezõi költségvetés. Jelen esetben a Képviselõ-testület a tervezéshez 
biztosítana fedezetet. Újra ismertette az elõterjesztés lényeges pontjait. A felnõtt csapat pályahasználatával 
kapcsolatosan további kiadása nincsen az önkormányzatnak, mivel a gondnoki teendõk ellátása 
folyamatosan zajlik. A PUFC-nak lesznek többletkiadásai az öltözõhasználat rezsiköltsége kiadásait 
tekintve. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy szavazzanak újra a határozatról, mivel a Pénzügyi Bizottság 
kiegészítését nem foglalták bele az I. sz. határozatba.
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy egészítsék ki a határozati javaslat utolsó mondatát a 
következõvel: Jelen engedély az ingyenes pályahasználat tekintetében a 2014-2015-ös bajnoki szezon végéig 
érvényes.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az ismertetett kiegészítéssel.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 76/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata egy új 
felnõtt focicsapatnak „Pilisvörösvár” néven a Pest megye III. osztályú bajnokságban való indulásának 
támogatásáról  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Utánpótlás 
Futball Club (PUFC) 2014. május 18. napján érkezett kérelme alapján támogatja, hogy „Pilisvörösvár” 
néven egy felnõtt futballcsapat induljon a 2014/2014-ös idényben a Pest Megye III. osztályában.
A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy ez a felnõtt futballcsapat a hazai mérkõzéseit térítésmentesen a 
pilisvörösvári sporttelep füves nagypályáján játssza, illetve heti egyszer az edzéseit is pályahasználati díj 
megfizetése nélkül a pilisvörösvári sporttelepen tartsa. Jelen engedély az ingyenes pályahasználat 
tekintetében a 2014-2015. bajnoki szezon végéig érvényes.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 77/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
sporttelepen lévõ nagy füves labdarúgó pályája világításfejlesztésének megterveztetésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Utánpótlás 
Futball Club (PUFC) 2014. május 18. napján érkezett kérelme alapján támogatja a nagy füves 
labdarúgópálya világításának fejlesztését.
 
A fejlesztés elõkészítése érdekében a Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a nagy füves 
labdarúgópálya világításának megterveztetésére és kiépítésére kérjen be árajánlatokat a következõ mûszaki 
tartalommal:

-      6 db 12 méter magas, kör keresztmetszetû, könnyített szerkezetû alumínium lámpaoszlop,



-      oszloponként 2 db 400 W-os melegfehér színû lámpatesttel,
-      földkábeles kiépítéssel.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatkérés és a mûszaki tartalom 
meghatározása érdekében készíttesse el a kivitelezésre vonatkozó terveket. A tervek elkészíttetésére a 
Képviselõ-testület a fedezetet 500.000 forint erejéig a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
A Képviselõ-testület a tervezõi költségvetések ismeretében dönt majd a nagy füves labdarúgópálya 
világításának esetleges fejlesztésérõl.
 
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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. napirendi pont
A szilárd (kommunális) hulladék begyûjtése, elszállítására és ártalmatlanítására történõ átadásra új 

közösségi közbeszerzési eljárás indítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 114/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.   
 
Kõrössy János: Szeretné, ha a közbeszerzési feltételek között azok szerepelnének, ami a lakosságnak 
összességében a legelõnyösebbek, és ne olyan feltételek legyenek, amelyek az önkormányzat vagyonát 
növelnék.
Véleménye szerint a korábbi közbeszerzési kiírás nem a vörösvári polgárok javát szolgálta volna, hanem az 
önkormányzat bevételét növelték volna a kommunális hulladék begyûjtése során. Reméli, hogy a 
közbeszerzési tárgyalás során nem fogják hangoztatni a jelenlévõk, hogy az ajánlatot adó milyen olcsó.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzat korábban két 
közbeszerzést bonyolított le a hulladékszállításra vonatkozóan, s az eredményes közbeszerzés alapján 
megkötött szerzõdésnek megfelelõen a hulladékátrakó hasznosításáért a Saubermacher-Bicske Kft. kb. évi 
11 millió forintot fizetett. Ez az utolsó eredményes közbeszerzési kiírás még a hulladékgazdálkodási 
törvénymódosítása elõtt történt.  Nem gondolja, hogy az önkormányzat a lakosság „rovására” írta ki a 
közbeszerzési eljárást. Visszautasítja az elhangzott rágalmakat. A szelektív hulladékudvar építése egyébként 
már folyamatban van, ezért a hulladékátrakó telep hasznosítására a jövõben már nem lesz szükség, 
felszámolásra került. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 78/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata 
a szilárd (kommunális) hulladék begyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra történõ átadására új 
közbeszerzési eljárás indításáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:
1. tekintettel a közszolgáltatási kötelezettségre, ismételten nyílt közbeszerzési eljárást indít a szilárd 

(kommunális) hulladék begyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra történõ átadására, közösségi 
eljárási rendben, az alábbi feltétellel:
- bírálati szempont a legolcsóbb ürítési ár,
- az árra a 2013. évi LIV. törvény 12. §-val módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § szerinti 

árképzés a meghatározó,
2. felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a 1. pontban meghatározott feltételeket és a 

törvényi változásokat vezesse át a KÉ-24100/2013. ajánlati felhíváson és az ajánlati dokumentáción, 
és folytassa le a közbeszerzést azzal, hogy az eljárás során a döntéseket hozza meg, kivéve az eljárást 
lezáró döntést,

3. az eljárást lezáró végsõ döntést a Képviselõ-testület hozza meg.
 

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.

6. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
Közhasznú Egyesület székhelyének módosítása 

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 110/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat 
elfogadását.
 
Kõrössy János: Kérdése, hogy az intézményvezetõ véleményezte-e a székhelyhasználati kérelmet?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az egyesület jelenleg is ugyanennél a jogi személynél (Mûvészetek Háza) 
van bejegyezve, a Városi Könyvtár alatti telephelyen. Kizárólag a telephelyek között történik a változtatás, 
ezért nem egyeztetett az intézmény vezetõjével. Az intézményvezetõ korábban is mindig támogatta az 
egyesületi próbák intézményben történõ megtartását.   
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az intézmény életében a telephelybejegyzés módosítása 
semmilyen változást nem jelent. A kórus a próbáit, amióta létezik a Mûvészetek Háza, ott tartja (3 éve), a 
fõépületben. 
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Elmondta, hogy évek óta a Mûvészetek Házában, közös teremben 
tartják a próbáikat, egyébként az összes felszerelésük, ruháik, kottáik itt vannak (Vegyeskórus és Nosztalgia 
Dalkör). Formális a székhelybejegyzés módosítása. Nem gondolja, hogy a telephely módosítása bárminemû 
problémát okozna az intézmény tekintetében, amelyet az intézményvezetõ nehezményezne. 
 
Jákliné Komor Szilvia oktatási referens: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy személyesen egyeztetett az 
intézményvezetõvel a felmerült kérelem kapcsán. Az elõterjesztés tényállásában leírtakat az 
intézményvezetõ információiból tudta meg.  
 
Kõrössy János: Javasolta, hogy a jövõben minden ilyen esetben történjen egyeztetés az intézményvezetõvel.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 



No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 79/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus Közhasznú Egyesület székhelyhasználati kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Vegyeskórus Közhasznú Egyesület - mint nemzetiségi hagyományõrzõ egyesület - új 
székhelyeként a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ Mûvészetek Háza - Kulturális 
Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Fõ u. 127. sz. alatti ingatlanát jegyeztesse be.
 
A Képviselõ-testület a hozzájárulását azzal a feltétellel adja, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Vegyeskórus Közhasznú Egyesület a Pilisvörösvár Város Önkormányzata tulajdonát képezõ Pilisvörösvár, 
Fõ u. 82 sz. alatti ingatlanra vonatkozó székhelybejegyzését 30 napon belül törölteti, valamint azzal, hogy a 
kérelmezõ írásban nyilatkozik arról, hogy az egyesület tevékenységének megszûnését követõ 30 napon belül 
a Mûvészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Fõ u. 127. sz. alatti ingatlanán 
lévõ székhelybejegyzését törölteti, az ennek esetleges elmulasztásából eredõ kárért felel, azt köteles 
megtéríteni.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 
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.
 
 

7. napirendi pont
A Pilis Tv helyiséghasználati kérelme

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 115/2014.)
 
 
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 
támogatta a határozat elfogadását. Elmondta, hogy az ügy sürgõsségére való tekintettel tárgyalják ma ezt az 
elõterjesztést. A Pilis Tv az eddigi stúdióját már felszámolta. A bérleti díj egyeztetése még folyamatban van, 
de ez alatt már megkezdenék a felújítást. Véleménye szerint a Puskin u. 8. sz. alatti épület és udvar olyan 
mértékben értékelõdik majd fel, hogy emiatt biztos benne, hogy az érdeklõdés megnõ iránta. A Posta 
épülettervezése ugyanis folyamatban van, két tervegyeztetõ tárgyalás is volt már, így kialakulóban van az, 
hogy a kerítéseket a Posta udvara, a Járási Hivatal udvara és a Puskin u.8. udvara között lebontják, így ez 
egy frekventált hely lesz. Az említett hivatalok ügyfelei a Puskin u.8. udvarán keresztül közelítenék meg az 
épületeket. Amennyiben a Pilis Tv mégse veszi bérbe az irodát, biztos benne, hogy lesz kereslet rá más bérlõ 
által.
 
Kõrössy János: Úgy gondolja, az elõterjesztés nem teljeskörû. Felújítanak egy ingatlant, majd ezt kiadják 
egy olyan cégnek (támogatás gyanánt), aminek a bérleti díját még nem egyeztették le a bérlõvel. Így nehéz 
megszavazni a határozatot, hogy nincs a díj meghatározva. Meglepõ számára, hogy a bérleti díjakból befolyó 
összeget ilyen meghatározott célra lehet hasznosítani, és egy olyan céget támogatnak, ami egyébként a 
piacon mûködik.
 
Gromon István polgármester: Szeretne az önkormányzat számára egy elõnyös megállapodást kötni a Pilis 
Tv-vel úgy, hogy a helyiséghasználatért cserébe többletszolgáltatást nyújtsanak a város számára. 
Természetesen csak a megállapodás függvényében kerül a szerzõdés megkötésre. Elmondta, hogy idõközben 
már más jelentkezõ is volt az irodahelyiség bérlésére.  



 
Kiss István György: Mindenképpen támogatja a beruházást. A Tv-vel kapcsolatos egyezséget külön 
kezelné, és nem kötne hosszútávú szerzõdést a közelgõ választások miatt.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a szerzõdés határozatlan idejû lenne, így bármikor 
felmondható az önkormányzat részérõl.
 
Kõrössy János: Úgy gondolja, hogy ha a Pilis Tv-nek piacképes szolgáltatása lenne, akkor nem tartana itt, 
és nem kellene támogatásról beszélni. A gazdálkodási osztályon dolgozó kollégák elmondhatják, hogy 
mindent piaci értéken kell elszámolni. Az APEH felé pedig adót kell majd fizetnie az önkormányzatnak.
 
Gromon István polgármester: Az elhangzottakkal nem ért egyet. Véleménye szerint a Pilis Tv 
szolgáltatása magas színvonalú és piacképes. A probléma az, hogy az önkormányzatoknak nincs arra 
pénzük, hogy a szolgáltatás piaci értékét megfizessék. Az is probléma, hogy a kialakult jogrendszer keretei 
között nem lehet megoldani azt, hogy azok fizessék meg a szolgáltatást, akik nézik, vagyis a nézõk. 
Helyettük az önkormányzat kényszerül arra, hogy megfizesse a szolgáltatás díját.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szóban forgó ingatlan korábban szociális bérlakás volt, melybõl még a 
havi 10 e forint bérleti díj se folyt be. Jelenleg a bérlakásszámlára beérkezett összegekbõl finanszíroznák a 
beruházást. A bérleti díj összegét majd a Képviselõ-testület határozza meg, a vagyonrendeletben szereplõ 
elvek alapján járnak el.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 80/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a Pilis 
TV helyiséghasználati kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilis TV ügyvezetõjének 2014. 
április 28-án kelt helységhasználati kérelmét elvben támogatja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy:

-         a Puskin u. 8. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévõ üres lakás karbantartási-felújítási munkáit a 
Pilis TV-nek való bérbe adás céljából végeztesse el, továbbá, hogy

-         a Pilis TV tulajdonosával folytasson tárgyalásokat a bérleti díj összegérõl, ill. arról, hogy a Pilis 
TV a helyiséghasználatért cserébe milyen többletszolgáltatást tudna nyújtani a város számára.

 
A tényleges bérbe adásról ill. a bérleti díj összegérõl a képviselõ-testület a tárgyalások után kíván dönteni.
 
Fedezet forrása: A felújításhoz szükséges fedezetet a képviselõ-testület max. 1 millió forint erejéig az 
önkormányzati bérlakás-számla terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
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
Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati 

rendeletének 6. mellékletének módosítása



 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 107/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet elfogadását.
 
No.: 13

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

9. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi szociális 

feladatainak ellátásáról
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 104/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális- és Egészségügyi 
Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 81/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörben a 
2013. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló beszámolót 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.
 
 

10. napirendi pont
Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti

 és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 106/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Szociális- és Egészségügyi 



Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 82/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a 2013. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ
 
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.
 
 

11. napirendi pont
A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár

 Szervezeti és mûködési szabályzat módosításának jóváhagyása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 103/2014.)

 
 
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 javaslatot.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 83/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
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 Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda és a Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár közötti Munkamegosztási megállapodás 

Jóváhagyása (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 105/2014.)
 



 
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.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy az óvodák esetében az étkezési díjakat miért nem lehet átutalással 
rendezni?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy az óvodákban szedik be a térítési díjakat havonta kétszer, és 
a tagintézmények így két alkalommal fizetik be az önkormányzat számlájára pénzt. Technikailag így a 
legkönnyebb könyvelniük, és követniük a befizetéseket. Véleménye szerint az óvodai gazdasági ügyintézõ 
számára többletfeladatot jelentene az átutalásos számlákat egyesével leegyeztetni, könyvelni, ráadásul az új 
Saldo programmal kellene dolgozniuk a kollégáknak, ennek technikai háttérigénye is van. A kérdést 
interpellációként kezelik, és írásban fognak válaszolni, az intézményekkel történõ egyeztetés után.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 84/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár, illetve az irányítása alá tartozó intézmények között kötendõ 
módosított Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a jelen elõterjesztés mellékletét 
képezõ módosított Munkamegosztási megállapodásokat az elõterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elõterjesztés mellékletét képezõ módosított Munkamegosztási megállapodásokat a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvárral, illetve Pilisvörösvár Város Önkormányzatának alább felsorolt gazdasági 
szervezettel nem rendelkezõ intézményeivel aláírja:
 

1. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda,
2. Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
3. Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár.
 

Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ 
 
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.

13. napirendi pont
Nyílt közbeszerzési eljárás megindítása parkolók és járda kialakítására a Templom téri általános 

iskola elõtt, valamint parkolók kialakítására a Kálvária utca és a Kápolna utca csatlakozásánál lévõ 
teresedésben

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 112/2014.)
 
 
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.
 



Kõrössy János: Évekkel ezelõtt már javasolta, hogy épüljön parkoló a két utca sarkán. Ezt akkor javasolta, 
amikor a „Lottózó” épületét parkolóvá szerették volna alakítani. Akkor a válasz az volt, hogy a területen 
nincs lehetõség parkolók kialakítására, mert különbözõ alépítmények nehezítik a helyzetet. Nem érti, hogy 
változás nem történt a területen, viszont most parkolók létesítésén dolgoznak.
 
Gromon István polgármester: Arra nem emlékszik, és el sem tudja képzelni, hogy ki mondhatta azt, hogy 
a Kálvária és Kápolna utca csatlakozásánál az alépítmények miatt nem lehetséges a parkolók kialakítása. 
Kéri, hogy Képviselõ úr bizonyítsa be az állítását. A két utca találkozásánál lévõ kiteresedést korábban 
zöldfelület borította, amelyet gyakorlatilag „kisajátítottak” a polgárok parkolás céljára. Az esõzések során a 
felázott talajt, a sarat a parkoló autósok rendszeresen kihordták a burkolt utcára, ezzel elcsúfítva az egész 
környéket.
 
Müller Márton: Az Iskola utca tekintetében leírásra került, hogy a diákok az úttesten közlekednek, és a 
tanárok számára sincs elegendõ parkolási lehetõség. Véleménye szerint az új parkolók sem fogják megoldani 
a tanárok igényeit a parkolók tekintetében, és a diákok továbbra is az úttesten fognak közlekedni és nem a 
megépített járdán.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, ha a járda teljes hosszban elkészül, biztosítani tudják a 
biztonságos gyalogos közlekedést, és a gyerekeknek nem lesz okuk az úttestet használni.  
 
Kõrössy János: A képviselõ-testületi ülések hanganyai a Hivatalban vannak. Az az ülés volt, amikor el 
akarta adni a Képviselõ-testület a parkolókat a „Lottózó” helyén.
 
Gromon István polgármester: Azzal egyetért Müller képviselõ úrral, hogy a további parkolók kialakítása 
sem fogja 100%-ban megoldani az Iskola utca problémáját, mivel parkolóból sosem elég.  De enyhíteni 
fogja a gondokat. A Vásár téri iskola környékén hasonló problémák uralkodtak mostanáig, és az új 5 parkoló 
létesítése nagyban enyhített a naponta kialakuló balesetveszélyes helyzeteken, és dugók sincsenek.
 
Müller Márton: A parkolók kialakításához fákat is ki fognak vágni.
 
Gromon István polgármester: Tudomása szerint egyetlen fa kivágására fog sor kerülni, amelyik egy 
aknafedlap közelében van, és azzal együtt be van betonozva. Ezen kívül csak néhány cserjét fognak kivágni. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
 
 
 
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 85/2014 (V. 29.) Kt. sz. határozata nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról parkolók és járda kialakítására a Templom téri általános iskola 
elõtt, valamint parkolók kialakítására a Kálvária utca és a Kápolna utca csatlakozásánál lévõ 
teresedésben
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy megindítja a nyílt közbeszerzési 
eljárást parkolók és járda kialakítására a Templom téri általános iskola elõtt, valamint parkolók kialakítására 
a Kálvária utca és a Kápolna utca csatlakozásánál lévõ teresedésben, a tervdokumentációkban szereplõ 
mûszaki tartalomra. A Képviselõ-testület felhatalmazza az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot, hogy a 
közbeszerzési eljárást lebonyolítsa és az eljárás közben a döntéseket meghozza úgy, hogy az eljárást lezáró 
döntést a Képviselõ-testület hozza meg.
 
A Templom téri iskola elõtti parkolók és járda kialakításhoz a szükséges fedezet a 2014. évi költségvetési 
rendelet 22. számú melléklet, 13. során biztosítva van (bruttó 6,5 millió forintig). A Kálvária utca és a 
Kápolna utca csatlakozásánál lévõ teresedésben építendõ parkolókhoz a fedezetet a Képviselõ-testület bruttó 



4,5 millió forintig a fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 111/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 86/2014. (V. 29.) 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 nem szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 
 
 
 
 

15. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 108/2014.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést.
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 87/2014. (V. 29.) 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) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, 
és bezárta az ülést 1958-kor.  



 
 
 

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

 polgármester                                                                     jegyzõ
 


