
Ikt. szám: 01-55/11/2016.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2016. május 26. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rend
es nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, dr. Kutas Gyula, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, 
Kõrössy János, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet 
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási 
osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Páva Gábor városgondnoksági osztályvezetõ, Bándi 
Gábor pályázatíró, Palkovics Mária felelõs szerkesztõ – Pilis Tv, Vörösvári Újság
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Tájékoztatásként elmondta, hogy kiosztásra került a 131-2/2016. sz. módosított 
határozati javaslat, melyet a Képviselõk megkaptak. Szavazásra tette fel az napirendi pontok és a napirendek 
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.)     Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. minisztériumi pályázatok benyújtása (2 
db) (Et.: 131/2016., 131-2/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)     A Városi Napos Oldal Szociális Központ idõsek 
átmeneti gondozóházának felújítására pályázat 
benyújtása (Et.: 118/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)     A Görgey utcai játszótéren lévõ Triál-pályának egy  
negyedivvel való bõvítése (Et.: 135/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

4.)     Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. 
évi szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 132/2016.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
5.)     Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról (Et.: 133/2016.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 

6.)     A Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és 
mûködési szabályzata módosításának jóváhagyása (Et.: 
117/2016.)

Gromon István
 polgármester



7.)     A települési önkormányzatok rendkívüli szociális 
támogatására vonatkozó 2016. évi pályázati igény 
benyújtása (Et.: 116/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)     A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli 
támogatásának módjáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 123/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

9.)     Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. 
(VI. 30.) számú rendelet módosítása (Et.: 134/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

10.)
           
 

Közbeszerzési Szabályzat módosítása, az Elõkészítõ 
Bíráló Bizottságba új tag megválasztása (Et.: 121/2016.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
11.)

           
 

A Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti 
önkormányzati ingatlan értékesítési pályázatának 
kiírásáról (Et.: 119/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

12.)
           
 

Pilisvörösvár, Béke u. 3742 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítésérõl (Et.: 115/2016.)

Gromon István
 polgármester

 
13.)

           
 

A Kálvária-dombon elhelyezkedõ Pilisvörösvár 2475 
hrsz. és Pilisvörösvár 2476 hrsz. ingatlanok 
megvásárlása (Et.: 122/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

14.)
           
 

A pilisvörösvári városi köztemetõ kertépítészeti 
terveinek elkészítéséhez tervezõ kiválasztása (Et.: 
130/2016.)

Gromon István
 polgármester

15.)
           
 

A Pilisvörösvár 6077/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonása (Et.: 124/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
16.)

           
 

A Pilisvörösvár 6081/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonása (Et.: 125/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 
17.)

           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 136/2016.)    Gromon István
 polgármester

 
18.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 120/2016.)  

 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
19.)

           
 

Felvilágosítás kérés   
       

 

20.)
           
 

A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvodánál 
felmerült fejlesztési, felújítási munkálatok elvégzéséhez 
szükséges fedezet biztosítása (Et.: 126/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

  
 
 
 

1. napirendi pont



Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
 c. minisztériumi pályázatok benyújtása (2 db)

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 131/2016., 131-2/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság is 
tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel a kiosztott 
131-2/2016. sz. I. határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2016. (V. 26.) Kt. sz. a Templom Téri 
Általános Iskola sportudvarának felújítására vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” c. minisztériumi pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Templom Téri Általános Iskola 
sportudvarának felújítására, a következõ mûszaki tartalommal: teljes burkolatcsere, csapadékvíz-elvezetés, 
szabvány méretû multifunkciós sportpálya kialakítása mûanyagburkolattal, egy lábteniszpálya kialakítása, 
egy belsõ futópálya kialakítása, egy közösségi tér kialakítása öntött gumi térelemekkel, egyéb sporteszközök 
elhelyezése.
 

Az építési, felújítási költségek a munkanem-összesítõ szerinti bontásban (bruttó, Ft):
Elõkészítési (bontási) munkák: 5 891 978 Ft
Közmûépítési munkák (felszíni és tetõrõl 
lejutó csapadékvíz-elvezetés):

1 089 764 Ft

Burkolatépítési munkák: 20 624 831 Ft
Egyéb építési munkák (gumi térplasztikák): 1 497 440 Ft
Berendezési tárgyak: 1 224 071 Ft
Mobil sporteszközök: 41 148 Ft
Mindösszesen: 30 369 232 Ft

 
A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 30.369.232 forint. A támogatás maximális mértéke 65 %, 
azaz 19.740.000 forint, így az önrész nagysága 10.629.232 forint.
 
A Képviselõ-testület az elkészített költségvetés alapján szükséges összesen 10.628.802 forint önrészhez 
illetve a pályázat benyújtásával kapcsolatos pályázati és tervezõi költségekhez szükséges fedezetet a 2016. 
évi költségvetési rendelet 22. számú melléklet 13. sor pályázati önrész terhére biztosítja.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat elõkészítésére és 
benyújtására.                             
 
Határidõ: 2016. június 2.                                                      Felelõs: 
polgármester                                                            
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztott 131-2/2016. sz. II. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Báthory utca és a Szent István utca szilárd burkolatának felújítására, valamint a Szabadság utcai 
járda felújítására vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” c. 
pályázati kiírásra, „A Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítása valamint a Szabadság 
utcai járda felújítására” címmel, a következõ mûszaki tartalommal:

Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítása:
                        - meglévõ aszfaltburkolatok profilmarása,
                        - meglévõ rossz állapotú szegélyek javítása,
                        - aszfalt kopóréteg készítése 3-5 cm vastagságban,
                        - padkarendezés 50 cm szélességben.

Szabadság utcai járda felújítása:
- meglévõ járda bontása,
- szegély kialakítása,
- járda pályaszerkezet kialakítása kõburkolattal.
 

A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 41.219.603 forint. A támogatás maximális mértéke 65 %, 
azaz 26.792.741 forint, így az önrész nagysága 14.426.862 forint.
 
A Képviselõ-testület a kivitelezõi költségvetés alapján szükséges 14.426.862 forint önrészhez és a pályázat 
elõkészítéséhez szükséges pályázati díjhoz a fedezetet a 2016. évi költségvetési rendelet 22. számú melléklet 
13. sor, pályázati önrész terhére biztosítja
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat 
benyújtására.                                
Határidõ: 2016. június 2.                                                      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
A Városi Napos Oldal Szociális Központ idõsek átmeneti gondozóházának

 felújítására pályázat benyújtása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 118/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Napos Oldal Szociális Központ Idõsek átmeneti gondozóháza épületének felújítására vonatkozó 
pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt, Szociális szakosított ellátást biztosító önkormányzati tulajdonú 
intézmények fejlesztésére és felújítására vonatkozó pályázati kiírásra, a Napos Oldal Szociális Központ 
Idõsek átmeneti gondozóháza épületének fejlesztésére, a következõ mûszaki tartalommal:
 

-         a gondozóház régi palatetõs épületrészének cseréje új égetett kerámia cserépfedésre,
-         a gondozóház régi tetõcserepének cseréje új égetett kerámia cserépfedésre,
-         a gondozóház utcai épületrészének homlokzati felújítása, homlokzati hõszigeteléssel, az öreg, 



elhasználódott fa nyílászáróinak cseréjével mûanyag nyílászárókra,
-         a központi épület tetejének, régi szétfagyott cserépfedésének teljes cseréje, égetett kerámia 

cserépfedésre.
 
Fedezet forrása: A 4,6 millió forintos pályázati önrész fedezetének forrása a költségvetési rendelet 22. 
melléklet 13. során elõirányzott pályázati önrésztartalék.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására.
 
Határidõ: 2016. június 1.                                                                  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.
 
 

3. napirendi pont
A Görgey utcai játszótéren lévõ Triál-pályának egy negyedívvel való bõvítése

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 135/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
 
Kõrössy János: Véleménye szerint a Görgey utca környékén rengeteg munkát kellene az önkormányzatnak 
elvégeznie, amely a környéken élõk mindennapjait megkönnyítené. A jelenlegi beruházás értéke 1,5 millió 
forint. Nagyon örül a sportoló fiataloknak. Ebbõl az összegbõl a környéken vagy a vasútállomásnál lévõ 
felüljáróhoz járdát lehetett volna építeni, vagy forgalomkorlátozást bevezetni, vagy a gyalogos forgalmat 
lehetett volna biztonságosabbá tenni, a gépjármûforgalmat csillapítani, illetve a vasútállomások 
megközelítését javítani. A Görgey illetve Klapka utcának a keresztezõdésében a vasútállomásnál a magas 
rézsû miatt az útnak egy szakasza beláthatatlan. A témától eltérõen kitért a környék kaszálására, miszerint az 
elvégzett munka „gondatlan/trehány”, derékig érõ fû van. A Görgey köz nincs lekaszálva. Úgy gondolja, 
hogy a prioritáskezeléssel az önkormányzatnál problémák vannak.
 
Gromon István polgármester: A prioritások tekintetében ebben a konkrét ügyben elfogadja Képviselõ úr 
véleményét, olyan értelemben, hogy a Triál-pálya bõvítése nem szerepelt az idei költségvetésben. Néhány 
hónappal ezelõtt Alpolgármester úr felvetette, hogy az évekkel ezelõtt létesített játszótereket bõvítsék egy-
egy új elemmel. Ennek lehetõségét megvizsgálva kiderült, hogy sajnos a legtöbb játszótér esetében erre a 
bõvítésre nincsen lehetõség, mivel az eszközök egymástól való védõtávolságára figyelemmel kell lenni. 
Ezen vizsgálatok közben érkezett a Triál-pálya bõvítésével kapcsolatos kérelem, s úgy gondolták, ha már a 
játszótereket nem lehet bõvíteni, akkor támogatják legalább a Triál-pálya bõvítésére ennek a Triál-pálya 
bõvítésére vonatkozó kérelemnek a megvalósítását.   
A kaszálással kapcsolatos észrevételét, hogy ti gondatlan/trehány munkát végeznének a kertészek, teljes 
mértékben visszautasítja. A Képviselõ-testületnek tisztában kell lennie azzal, hogy az idei évtõl vették át a 
parkgondozási, kertészeti feladatokat. A kertészeti feladatok ellátásával kapcsolatos gépesítés és a 
feladatlista elkészítése egy folyamat volt. A kertészeti feladatok ellátására fokozatosan vették fel 
munkavállalókat. Az idõjárás kedvezett a fûfélék növekedésének, mivel heteken keresztül esett az esõ. Így a 
kaszálási munkálatoknak csak többhetes késéssel tudtak a dolgozók hozzálátni.  Véleménye szerint a város 
területének döntõ többsége a fenti nehézségek ellenére rendezett, és a kertészek megfelelõ munkát végeznek. 
Igazságtalannak és alaptalannak tartja az elhangzott vádakat. Azt elhiszi, hogy a város egy-egy pontján 
létezhetnek még területek, amit a kollégák eddig nem tudtak lekaszálni, mivel a feladatlistán sem 
szerepelnek, vagy nem jutottak el odáig, de ebbõl nem lehet általánosítani és negatív következtetéseket 
levonni.  



 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tény, hogy a kaszálást késéssel kezdték meg – a megrendelt 
fûnyírótraktor többhetes szállítási ideje miatt –, de a kollégák igyekeztek, és látványos eredményeket értek el 
a város nagy részén a kaszálások tekintetében. A Görgey közzel kapcsolatos észrevételt felírta, a kaszálást el 
fogják végezni.  
 
Selymesi Erzsébet: A kérelem utóiratában olvasható, hogy a kérelmezõ többször írt Solti Kinga részére 
levelet, de választ nem kapott az érintett személy. Úgy gondolja, hogy elvárható lett volna a Hivatal részérõl, 
hogy válaszoljon egy kérelemre/megkeresésre.
 
Gromon István polgármester: Az utóiratban az is szerepel, hogy a kérelmezõ – saját bevallása szerint – 
nem a megfelelõ helyre küldte a megfogalmazott levelet.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Képviselõ Asszonynak jogos a jelzése, hogy jogos elvárás, hogy minden 
ügyfél megkeresésre válaszoljanak. A Hivatal igyekszik is mindent elkövetni annak érdekében, hogy ennek 
eleget tegyenek, és a levelekre, e-mailes megkeresésekre válaszoljanak. Amennyiben a kolléganõhöz eljutott 
volna a kérelem, azt mindenképpen megválaszolták volna úgy, ahogy ezt az e-mailt is megválaszolták, sõt 
intézkedéseket is tettek.   
 
Kõrössy János: Nem nevezett meg senkit a Hivatalon belül, hogy ki a felelõs a gondozatlan közterületért, és 
nem általánosított. Kizárólag a helyszínt nevezte meg, hogy hol nem lett elvégezve a kaszálás, illetve mely 
területen lett hanyag munka elvégezve.  A problémája csak az, hogy ahol elvégezték a kaszálási munkákat, 
ott az milyen minõségben készült el. A környékbeli ingatlantulajdonosok rendet tartanak a közterületen. Az 
önkormányzat viszont a saját területeit nem tartja úgy karban, mint ahogyan a szomszédos telkeket 
karbantartják. Ha késõn kezdték meg a kaszálást, akkor lehet, hogy vállalkozó segítségét kellett volna 
igénybe venni. Nem elfogadható a kaszálásnak az a minõssége, amit a környéken végeztek. A belvárosi 
részek rendezettek, de a külvárosi területek minõsíthetetlen képet mutatnak, és az elvégzett munka el lett 
nagyolva. Nem tudja a munkát ki végezte el, kizárólag az eredmény látható.    
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Minden, a munkájukkal kapcsolatos észrevételt köszönettel vesznek, és a 
Görgey köz kaszálásának utána fognak nézni, illetve szükség esetén intézkedni fognak. A kertészeti 
feladatlistát a képviselõi illetve az állampolgári bejelentések alapján folyamatosan bõvítik. Mivel a 
kaszálással kapcsolatos munkálatokat késõbb kezdték meg, ezért a feladatok egy részét (egyébként korában 
is) vállalkozóval végeztették el, ilyen pl. egyes  önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálása. Fontos lenne 
pontos adatokkal szolgálni – cím, helyrajzi szám –, mert akkor a vállalkozó számon kérhetõ.
Kéri, hogy a minõségi kifogásokat idõben jelezzék a Hivatalnak, akár rögtön, ahogy észlelik, esetleg éppen 
akkor, amikor a munkavégzés történik, mivel ilyenkor van leginkább lehetõségük eredményes jelzést tenni a 
vállalkozó felé.  
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy részén többszöri kaszálást rendeletek meg a vállalkozótól. Az 
érintett helyszínt meg fogják tekinteni, és amennyiben nem megfelelõ a munkavégzés, a teljesítésigazolást 
nem adják ki a vállalkozó részére, vagy visszahívják. 
 
Kõrössy János: Véleménye szerint ez a gondatlan kaszálás évek óta így mûködik.
 
Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy van minõségi különbség az 
önkormányzati ingatlanok gyommentesítése és a parkgondozási feladatok között. Az ingatlannál évi kétszeri, 
igény szerint háromszori kaszálást szükséges elvégeztetni, míg a parkok esetében havi rendszerességgel 
végzik a fûnyírási, parkgondozási feladatok ellátását. Az önkormányzati ingatlanokat nem tudják olyan 
rendszeresen kaszálni, mint a parkokat gondozni.   
 
Kiss István György: Nagyon tetszik neki ez a fejlesztés, és támogatja a határozati javaslat elfogadását.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.



 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Görgey utcai játszótéren lévõ Triál-pályának egy negyedívvel való bõvítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a pálya használóinak kérésére 
egy negyedívvel bõvíti a Görgey utcai játszótéren lévõ Triál-pályát, és ennek érdekében:

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legkedvezõbb ajánlatot adó cégtõl, a Hovi -
Tech Kft-tõl rendelje meg az eszköz telepítését,

2. felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására bruttó 1.434.744 forint összeggel.
 

Fedezet forrása: 2016. évi költségvetési rendelet 22. számú melléklet 14. sor, beruházási tartalékkeret.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        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.
 
 

4. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

2015. évi szociális feladatainak ellátásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 132/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. 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 
eljárva a 2015. 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.
 
 

5. napirendi pont
Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 133/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 



Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 

6. napirendi pont
A Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzata

 módosításának jóváhagyása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 117/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde Szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § b) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Tipegõ Bölcsõde 2016. 
05. 02. napján benyújtott, az Alapító okiratnak megfelelõ, módosított Szervezeti és mûködési szabályzatát 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
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 települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó 



2016. évi pályázati igény benyújtása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 116/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a helyi 
önkormányzatok 2016. évi rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti, a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretén belül a rendkívüli 
szociális támogatásra vonatkozó pályázatát benyújtja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges mellékletekkel a pályázati támogatási 
igényt nyújtsa be.
 
Határidõ: 2016. július 15.                                                         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.
 
 

8. napirendi pont
A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának

 módjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 123/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli
támogatások módjáról szóló

19/2010. (XI. 15.) 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



Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
8/1997. (VI. 30.) számú rendelet módosítása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 134/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását a következõ 
módosítással: a rendelettervezet 2. sz. mellékletének elsõ sorában (volt okmányiroda) elírás történt, mivel az 
ingatlant az elmúlt évben újra házszámozták, és Lévai köz 1. számként került a címnyilvántartásba. A 
korábbi két címet töröljék a mellékletbõl (Béke u. és Akácfa u.). Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
14/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló

8/1997. (VI. 30.) 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.
 
 

10. napirendi pont
Közbeszerzési Szabályzat módosítása, az Elõkészítõ Bíráló Bizottságba

 új tag megválasztása (Et.: 121/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosításáról, az Elõkészítõ és 
Bíráló Bizottságba új tag megválasztásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Páva Gábor városgondnoksági 
osztályvezetõt taggá választja az Elõkészítõ és Bíráló Bizottságba.
A Képviselõ-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát tehát az alábbi 
bizottsági tagokkal hagyja jóvá:
 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottság rendes szavazati joggal rendelkezõ tagjai:    
 

1.         dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, elnök
2.         Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, tag
3.         Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, tag
4.         Fetter Katalin Dóra jogi referens, tag
5.         Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, tag



6.         Solti Kinga közbeszerzési referens, tag 
7.         Páva Gábor városgondnoksági osztályvezetõ, tag
 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottság tanácskozási joggal rendelkezõ tagjai:
 

1.         Gromon István polgármester,
2.         Kimmelné Sziva Mária alpolgármester,
3.         Preszl Gábor PVKB elnök
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ           
 
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. Tájékoztatásként elmondta, hogy a 
következõ napirend tárgyalásához meghívták Lovász Ferencné óvodavezetõt. Kéri, hogy az óvodavezetõt 
érintõ napirendet a megérkezése után tárgyalják meg. Javasolja, hogy ezért a napirendi pontokat cseréljék 
meg. Szavazásra tette fel a napirendi pont cseréjének elfogadását.
 
No.: 13
A Képviselõ-testület a napirend cseréjének elfogadását (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
 

11. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítési

 pályázatának kiírásáról
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 119/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázat 
kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Szondi u. 108. 
szám alatti önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képezõ 
hirdetményminta szerint 7.400.000 forintos limitáron.
 
Az értékesítésrõl szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, illetve meg kell jelentetni (kezdõnapja 
Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja):

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

 
A Képviselõ-testület meghirdeti továbbá az értékesítést a Home Bank Ingatlanforgalmazó Kft-nél (2085 
Pilisvörösvár, Fõ u. 12.) és a Hexi Ingatlan és Hitelirodánál (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 15.) 2,5 % + 
ÁFA megbízási díj ellenében, mely összeg a mindenkori eladási ár után fizetendõ, amennyiben az értékesítés 



az ingatlanforgalmazó cég által hozott vevõ részére történik.
 
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselõ-testület hozza meg.
 
Határidõ: 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.
 

12. napirendi pont
Pilisvörösvár, Béke u. 3742 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésérõl

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 115/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 100/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Béke u. 3742 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, 
valamint a Képviselõ-testület 58/2016. (III. 31.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati 
eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 3742 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Béke u. 3742 
hrsz. alatti önkormányzati ingatlant értékesíti Rozovits Ferenc részére, az ajánlat szerinti 1.360.000 forintos 
vételáron úgy, hogy a szerzõdés megkötésekor vevõk a vételárat egy összegben megfizetik az eladónak.
 
Rozovits Ferenc által benyújtott pályázat az 58/2016. (III. 31.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek 
megfelelt. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés aláírására.

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

13. napirendi pont
A Kálvária-dombon elhelyezkedõ Pilisvörösvár 2475 hrsz. 

és Pilisvörösvár 2476 hrsz. ingatlanok megvásárlása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 122/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 16



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 101/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a
Pilisvörösvár 2475. és 2476. helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Kálvária-dombon lévõ, 
Pilisvörösvár 2475. hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 602 m2 alapterületû ingatlan, 
valamint a Pilisvörösvár 2476. hrsz. alatti, kivett beépítetlen megnevezésû, 827 m2 alapterületû ingatlan 
vonatkozásában elfogadja Hegyes József és Hegyes Józsefné eladási ajánlatát, és megvásárolja a két 
ingatlant összesen 1.503.308 forint, azaz egymillió-ötszázháromezer-háromszáznyolc forint vételáron.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintetteket értesítse, 
az értékesítéshez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetéséhez szükséges adásvételi szerzõdést a jelen 
elõterjesztésben elõadottak szellemében aláírja.
 
A fedezet forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 22. melléklet 14. során (beruházási 
soron) biztosítva van.
 
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.
 
 

14. napirendi pont
A pilisvörösvári városi köztemetõ kertépítészeti terveinek

 elkészítéséhez tervezõ kiválasztása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 130/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 102/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
városi köztemetõ kertépítészeti terveinek elkészítéséhez tervezõ kiválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 3871, 0114/3 és 
0115 helyrajzi-számokon elhelyezkedõ, összesen 60.003 m2 nagyságú városi köztemetõ kertészeti terveit, 
elkészítteti az ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó Gardenworks Kft.-vel, az alábbiak szerint:
 

-      A már kialakított utak és a kerítések között vannak a temetõben olyan területek, amelyeken a 
parcellákat ill. a parcellákon belül a sírhelyek elhelyezkedését, méretezését kell megtervezni.

-      A tervezõ feladatát képezi továbbá a jelenlegi parcellákon belül lezárt sírok újrahasznosításának 
megtervezése.

-      A kertépítészeti tervnek az árajánlat szerint M 1:200 méretarányban engedélyezési 
tervdokumentáció szintjén az alábbiakat kell tartalmaznia:

·           szintvonalas terepalakítás,

·           ravatalozó épületének külsõ felújítása,

·           ravatalozó épület környezetének kialakítása,



·           kegyeleti park kialakítása a lejárt, újra nem váltott temetési helyekrõl kikerülõ régi értékes 
síremlékeknek,

·           koporsós – szimpla és dupla – sírhelyek és urnás sírhelyek parcelláinak megtervezése (a 
rendelkezésre álló terület gazdaságos kihasználásával), valamint a parcellákon belül a sírok 
elhelyezkedésének megtervezése úgy, hogy a sírhelyek kialakítása a lehetõ leggazdaságosabb 
legyen a jelenlegi adottságokat figyelembe véve,

·           díszsírok elhelyezésére szolgáló terület kijelölése,

·           akadálymentesített belsõ úthálózat kialakítása,

·           a temetkezésrõl szóló törvény szerinti kötelezõ védõfásítás tájba illesztett kialakítása,

·           komposztáló elhelyezése,

·           egységes bútorzat, ivókutak és hulladékgyûjtõk,

·           növénytelepítés.
 

A Képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti tervezési feladatra a 
legkedvezõbb ajánlatot adó Gardenworks Kft.-vel 940.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 1.193.800 forint 
tervezési díjjal a szerzõdést megkösse.
 
A Képviselõ-testület a tervezésre a fedezetet a 2016. évi költségvetési rendelet 19. számú mellékletének 20. 
során „számlázott szellemi tevékenység” címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.

 
 Határidõ: folyamatos                                                                       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 Pilisvörösvár 6077/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 124/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 103/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6077/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6077/2
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok 
megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz 
benyújtja. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú 
rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-2 övezeti elõírásoknak megfelelõen.
 



A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (igazgatási szolgáltatási díja, változási 
vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli. 
Határidõ: 30 nap                                                                   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.
 
 

16. napirendi pont
A Pilisvörösvár 6081/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 125/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.   
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 104/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 6081/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6081/3 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában - a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok 
megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz 
benyújtja. 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti 
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú 
rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-2 övezeti elõírásoknak megfelelõen.
 
A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülõ összes költségek (igazgatási szolgáltatási díja, változási 
vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli. 
 
Határidõ: 30 nap                                                                   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.
 
 

17. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 136/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 20



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 105/2016. (V. 26.) 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) 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

18. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 120/2016.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 106/2016. (V. 26.) 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) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

19. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kõrössy János: Visszatérve a kaszálás témára, kérdése, hogy melyik vállalkozó végzi el a munkálatokat, 
milyen összegben kerül elvégzésre a munka, milyen határidõvel, milyen rendszerességgel kell elvégezni, ki 
igazolja le az elvégzett munkát, ki finanszírozza?
Ez a gondatlan kaszálás nem elõször fordult elõ a környéken. Minõségi különbségeket lehet találni az 
elvégezett munkák között. Úgy gondolja, hogy a környéken élõk lekezelése az elvégezett munka. A 
probléma minden évben fenn áll. A tavalyi évben búcsú elõtt nem került elvégzésre a kaszálás. 
Felháborítónak tartja, hogy így kezelik ezt a területet. A környéken élõk gondozzák, rendben tartják az 
ingatlanokat és az ingatlanok elõtti részeket.          
 
Gromon István polgármester: Köszönik az észrevételeket, igyekezni fognak figyelni arra, hogy hasonló 
eset a jövõben ne történhessen meg. Viszont az általánosításokat és elhangzott igaztalan vádakat és 
megjegyzéseket visszautasítja. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

20. napirendi pont
A Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvodánál felmerült fejlesztési, 



felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 126/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 107/2016. (V. 26.) Kt. sz. határozata 
a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvodánál felmerült fejlesztési, felújítási munkálatokhoz a 
hiányzó fedezet biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német 
Nemzetiségi Óvodánál felmerült felújítási munkálatokra a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított 
3.500.000 forinton felül további 791.015 forint fedezetet biztosít pénzeszközátadással. 
A biztosított fedezetbõl az alábbi fejlesztéseket kell elvégezni:

-       Zrínyi utcai óvoda csoportszoba-felújítás: 3.596.525 forint,
-       Szabadság utcai óvoda külsõ nyílászárófestés: 405.000 forint,
-       Zrínyi utcai óvoda folyosó-leválasztás: 289.490 forint.

A Képviselõ-testület felkéri a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetõjét, hogy az 
árajánlatkérési eljárás eredménye alapján lehetõség szerint még a nyári szünet alkalmával végeztesse el a 
kivitelezést.
A szükséges fedezetet a Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetésérõl szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 22. mellékletének 5. során szereplõ fejlesztési tartalék keretbõl (3.500.000 forint) illetve a rendelet 
22. mellékletének 14. során szereplõ beruházási tartalékból 791.015 forint átcsoportosításával biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        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. Felhívta a figyelmet a Képviselõ-
testület következõ rendes ülésére, melyre 2016. június 23-án kerül sor, az igazgatási szüntet végett egy héttel 
korábban. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 1842-kor.            
 

 
K.m.f.

 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna

  polgármester                                                                     jegyzõ


