
Ikt. szám: 01-328-1/2008.
 

Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2008. január 24. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin 
Ágnes, Molnár Sándor, Pándi Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szakszon József, Szöllõsi János, Zám 
Zoltán
 
Távollétét jelezte: Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth József, Kõrösy János, Müller 
János, Paul László, Preszl Gábor
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Solti Kinga mûszaki 
osztály, Breierné Kalmár Éva Templom Téri Iskola igazgatója, dr. Szotyori Judith ügyvéd
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket. A Képviselõ-testület 10 fõvel 
határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy megérkezett Heider Lászlóval kapcsolatos másodfokú 
ítélet, melyet sürgõséggel kéri napirendre venni, és a zárt ülés keretein belül kéri, hogy dr. Szotyori Judith 
Ügyvéd Asszony tájékoztassa a jelenlévõket az ítéletrõl. Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételének és 
sorrendjének elfogadását.  
 
No: 1 
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával 
elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE
Tájékoztató Heider Lászlóval kapcsolatos másodfokú ítéletrõl

 
Napirendi pontok:                                                                                                   Elõadó:
 

Zárt
ülés

Tájékoztató, Heider Lászlóval kapcsolatos másodfokú ítéletrõl 
(az ítélet megküldésre került az anyaggal)

Gromon István
polgármester

 
1.)      Önrész biztosítása a Templom Téri Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár KMOP-2007-
4.6.1/2B pályázat keretében történõ 
infrastruktúrafejlesztéséhez (Et.: 1/2008.)

Gromon István
polgármester

 

 
1. napirendi pont

Önrész biztosítása a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár 
KMOP-2007-4.6.1/2B pályázat keretében történõ infrastruktúrafejlesztéséhez (Et.: 1/2008.)



 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a Pénzügyi Bizottság 
által javasolt kiegészítést: …………….a H1; F1-F8; E1-E8; jelû engedélyezési terv tervezõi költségvetése 
szerinti tartalommal……………tagmondattal egészüljön ki a határozati javaslat.
A pályázat beadásának határideje 2008. január 28., ezért volt szükség a mai rendkívüli ülésre.
A Pénzügyi Bizottság egy pontosítással egészítette ki a határozatot, mely az engedélyezési terv tervezõi 
költségvetésébõl kiszámított összeg.
 
Pándi Gábor: Szeretné jelezni, hogy jelen esetben 10 fõ van jelen az ülésen és a határozat minõsített 
többséget igényel, így mindenkinek meg kell szavaznia a határozatot, annak érdekében hogy indulhassanak a 
pályázaton.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Breierné Kalmár Éva, jelenlévõ igazgató asszony 
tanácskozási jogának megadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával 
megadta.
 
Breierné Kalmár Éva: Bízik abban, hogy a Képviselõ-testület támogatni fogja a pályázatot. Úgy gondolja, 
a Templom Téri Iskola felújítása jogos és már idõszerû. Sajnos a Város önerõbõl ezt a mértékû felújítást 
nem tudja finanszírozni. Szeretné, ha kapnának egy esélyt, és a Képviselõ-testület támogatná a pályázat 
benyújtását.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével (………….a H1; F1-F8; E1-E8; jelû engedélyezési terv 
tervezõi költségvetése szerinti tartalommal…………).
 
No: 3 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2008. (I. 24.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár KMOP-2007-4.6.1/2B 
pályázat keretében történõ infrastruktúra-fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy indul a Templom Téri Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár épületének felújítására és bõvítésére készült 
engedélyezési tervvel a KMOP-2007-4.6.1/2B pályázaton. A Képviselõ-testület a pályázaton nyerhetõ max. 
250.000.000 forint feletti, H1; F1-F8; E1-E8; jelû engedélyezési terv tervezõi költségvetése szerinti 
240.767.396 forint beruházási költséget (a projekt saját forrását) a 2008., 2009., és 2010. évi költségvetési 
rendeleteiben biztosítja, a támogatási szerzõdés aláírását követõ 24 hónap alatti kivitelezéssel számolva.   
 
A Képviselõ-testület vállalja, hogy az intézményt 10 évig közoktatási intézményként mûködteti és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot a pályázathoz aláírja.
 
A Képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy a kötelezõ tartalomfejlesztést a TÁMOP 3.1.4. forrás terhére 
megvalósítja – melynek keretében a kedvezményezett intézménynek kötelezõ megvalósítani nevelési, 
oktatási tartalmi fejlesztéseket.
 
A Képviselõ testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a pályázathoz a szükséges, jelen határozat 
mellékletét képezõ nyilatkozatokat aláírja.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen egyhangú szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1841 órakor.    
 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                        jegyzõ


