
 
Jegyzõkönyv

 
 

 
Készült: 2001. május 21. napján 1600 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének nyílt, rendkívüli ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.
 
Jelen voltak: Bíró Benjámin, Botzheim István polgármester, Gromon István alpolgármester, 17.30 Horváth József, Kárpáti János, 
Kós Beatrix, Krupp János, Neubrandt István, 16.20 Nick György, Pándi Gábor, Sax László, Szakszon József alpolgármester 
 
Távollétét jelezte: Dr. Freisleben András 
 
Nem jelezte távollétét:  Fogarasy Attiláné, Halmschláger Antal,  Müller János, Zsarnóczi Richárd
 
Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ, Kókai Józsefné mb. igazgatási 
irodavezetõ, Szimeth István mûszaki és beruházási irodavezetõ, Szûcs Gáborné Ruzsa Anett szervezési és okmányiroda vezetõ, 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó
 
Botzheim István Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 10 fõvel határozatképes.
 
Kárpáti János: Javasolta, hogy a május 28-i Képviselõ-testületi ülésen ismét kerüljön napirendre a Templom Téri óvoda ügye. 92 
szülõ aláírásával megkereste egy küldöttség ezzel a kéréssel. Az anyagot átadta a Polgármesternek. 
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt a Jegyzõ felé, hogy ha az egyik képviselõ szóban és írásban átad anyagot, mi a 
teendõ.
 
Heider László jegyzõ: A következõ Képviselõ-testület ülésen napirendre kell tûzni. Nem javasolta az ügyrendi szavazást, mivel 
rendkívüli ülés van. Tudomásul vétel szükséges, és ennek megfelelõen a Hivatal elkészíti az elõterjesztést, és a Polgármester 
napirendre tûzi.
Új napirendi pontot kért felvenni. Az elmúlt Képviselõ-testület ülésen született határozat a Városgondnokság értékesítésérõl szóló 
pályázati felhívás közzétételérõl. Már akkor jelezte, hogy a hirdetés és egyéb járulékos költségek komoly összeget jelentenek. A 
Képviselõ-testület határozata értelmében a kapott információk alapján kidolgozták a hirdetés költségeit, amelyet a kiosztós anyag 
tartalmaz. A határozatban szereplõ hirdetések megjelenési helye és gyakorisága alapján az összeg a fotó nélküli esetben 1.559 eFt 
+ ÁFA, tehát 1.949.875,- Ft, fotóval pedig bruttó 2.088.250,- Ft. Ezt olyan nagy összegnek találta, hogy nem engedte a hirdetést 
megjelentetni. Egy egyszerû álláshirdetés több hasábon 600 ezer forint. Kérte, a Képviselõ-testület állásfoglalását arra 
vonatkozóan, hogy milyen formában jelenjen meg a hirdetés. Ezért kérte a Polgármestert, hogy sürgõsségi indítvánnyal vetesse fel 
napirendre a pályázati felhívás megjelenését.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a pályázati felhívás közzétételérõl szóló elõterjesztést elsõ napirendi 
pontként tárgyalja a Képviselõ-testület.
 
No: 1.
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirend elfogadását.
 
No: 2.
Képviselõ-testület a módosított napirendet 10 igen szavazattal elfogadta.
 
 
Napirendi pontok                                                                                                  Felelõs

1./ Pályázati felhívás közzétételének költségei (Et.: 150/2001.)

 

Heider László  jegyzõ

1./ Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Alapító okiratának módosítása (Et.: 
83/2001.) 

Heider László  jegyzõ

2./ Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola módosított Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elfogadása   (Et.: 90/2001.)

Heider László  jegyzõ



3./ A II. sz. Óvodai Egység módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása 
(Et.: 94/2001.)

Heider László  jegyzõ

4./ A II. sz. Óvodai Egység módosított nevelési program elfogadása (Et.: 85/2001.) Heider László  jegyzõ

5./ A Grádus Óvoda nevelési program kiegészítésének elfogadása (Et.: 86/2001.) Heider László  jegyzõ

6./ A Grádus óvoda módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása (Et.: 
88/2001.)

Heider László  jegyzõ

7./ A Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elfogadása (Et.: 93/2001.)

Heider László  jegyzõ

8./ A Templom Téri Általános Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
elfogadása (Et.: 92/2001.)

Heider László  jegyzõ

9./ A Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola módosított 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása (Et.: 91/2001.)

Heider László  jegyzõ

10./ A Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elfogadása (Et.: 119/2001.)

Heider László  jegyzõ

11./ A Napos Oldal Szociális Központ módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
elfogadása (Et.: 120/2001.)

Heider László  jegyzõ

12./ Borszék Testvértelepülés Társulás létrehozása (Et.: 118/2001.) Botzheim István   
polgármester

 
 
 

1.       napirendi pont
Pályázati felhívás közzétételének költségei (Et.: 150/2001.)

 
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte Heider László jegyzõt tegye meg szóbeli 
kiegészítését.
 
Heider László jegyzõ: A napirendi pont felvételénél elmondta az álláspontját, így az írásos anyaghoz kiegészíteni valója nem volt.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése volt, hogy az árajánlat megkérésekor az elõterjesztésben szereplõ pályázati felhívásra 
kérték árajánlatot. 
 
Szimeth István Mûszaki irodavezetõ: Az elõterjesztésben már a rövidített szöveg szerepel.
 
Szakszon József alpolgármester:  Már az elõzõ Képviselõ-testület ülésen is elmondta, hogy nem így szoktak hirdetni. Úgy 
szoktak hirdetni: Száz-akárhány millió forintos irányáron, ipari célú, árverés útján kívánja értékesíteni ekkor és ekkor. Egy telefon, 
meg egy kontakt cím, ahol az erre vonatkozó információt meg lehet kapni. Nem egy újság egynegyed oldalán, mert egynegyed 
oldalon 50 hirdetés szokott megjelenni. Így nem lehet hirdetni, így épeszû ember nem hirdet, mert az egy millió forintba kerül. 
Úgy képzelte el a hirdetés, mint ahogy egy autó hirdetés kinéz, mindent a lehetõ legrövidebben. Ennek megfelelõ kérte, hogy ebbe 
gondolkozzanak.
 
Gromon István alpolgármester: A Képviselõ-testület világosan elmondta, hogy egy egészen lerövidített szöveggel történjen az 
ajánlatkérés. Ezt már múlt héten is elmondta. Az ingatlan adatait kell egy bevezetõ fél mondattal közölni, a többi fölösleges. A 
hosszú elsõ három sor azt is nagyon röviden, esetleg az ingatlan adatai szerepeljenek benne, és a licitálásra a jelentkezés. Az 
összes többi, onnan kezdve, hogy kikiáltási ár és a többi felesleges, de ezt múltkor megbeszélték.
 
Szimeth István Mûszaki irodavezetõ: Tökéletesen tudják, hogy így is meg lehet jelentetni egy hirdetést. De most egy 140 milliós 
ingatlant akarnak értékesíteni. Lehet, hogy egy figyelem nem felkeltõ hirdetés olcsóbb, de nem fog rá jelentkezni senki. Ez egy 
figyelem felhívásos olyan nyílt pályázat, amit egy ingatlan kereskedõ is hasonló képen jelentetne meg.
 



Szakszon József alpolgármester: Ezért hívta fel az elmúlt Képviselõ-testületi ülésen az Expressz hirdetési újság egyik vezetõjét, 
hogy megkérdezze, mi a szokás, milyen méretben kell hirdetni. A hirdetésre azok fognak felfigyelni, akik ebbõl élnek, ingatlan 
közvetítõk, vállalkozók, akiknek ez a feladatuk. Ne húzzák az idõt, hogy most itt megfogalmazzák a hirdetést, le kell ülni és 
megfogalmazni. A terjedelmét nem negyed újság oldalakban, hanem néhány tucat szóban kell megfogalmazni.
 
Gromon István alpolgármester:  Javaslata volt: 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázat útján értékesíti a Pilisvörösvár, Budai út 20. (0143/16 hrsz.) 
alatti ingatlanát.  
Az ingatlan adatai: a telek nagysága: 5293 m2
Az ingatlanon lévõ épületek: szociális épület-irodaház, asztalosmûhely, raktár, kocsiszín-raktár, összesen 733 m2.
A licitálásra a jelentkezés a pályázat benyújtásával történik. A pályázati anyag a Mûszaki és Építési Irodán 2001. július 5-ig vehetõ 
át Schuch Jenõné fõelõadónál (tel: 26-330-233)
Kikiáltási ár: nettó 140 millió forint.
 
Heider László jegyzõ: Véleménye szerint is itt egy 140 millió forintos értékû vagyonról van szó, amit nem lehet egy 
kocsieladással összekeverni. A kikiáltási árnak véleménye szerint tartalmaznia kell nettó ár, telek ár épület ár + ÁFA. Ha a felére 
is csökkentik a hirdetési árat, az is kb. 800 ezer forint. 
 
Szakszon József alpolgármester: Nem akar ebben sokáig vitatkozni, mert a Képviselõ-testület egy szavazással eldönti. De 
szoktak-e ilyet újságban olvasni. Egy önkormányzat 20 ingatlanát 1/20 oldalon eladja. Oda írja hrsz., telek ár, m2, telefon, és 
faxon a teljes dokumentációt átadják. Az élet erre kényszeríti az Önkormányzatokat, senki nem kíváncsi a hosszú szövegre.
 
Heider László jegyzõ: Tudomásul vette, és a Gromon alpolgármester által megfogalmazott hirdetési szöveget, ha a Képviselõ-
testület jónak látja, megjelenteti a Hivatal.  
 
Neubrandt István: Véleménye szerint egy újság 1/16 oldalára ráfér. Akkor a negyedére csökken az ár, bár lehet, hogy 1/32 
oldalon elfér.  
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt a Jegyzõ felé, hogy a Képviselõ-testület hozzon-e határozatot ebben a témában, 
vagy lezárhatják a napirendet.
 
Heider László jegyzõ: Lezárhatják a napirendet, nem szükséges határozatot hozni.
 
Botzheim István polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

2. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola
Alapító okiratának módosítása (Et.: 83/2001.)

 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét ismertesse azt.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Hoós Sándor igazgató úr az SZMSZ módosításával egyidejûleg kezdeményezte az intézmény 
Alapító okiratának módosítását. Kérte, hogy kerüljön be a felnõtt képzés, kérte a szintetizátor és szaxofon tanszak bevezetésének 
engedélyezését, illetve a modern táncszak bevezetésének engedélyezését. Mind a kettõ érinti a Képviselõ-testületet. A modern tánc 
bevezetéséhez tantermet, tánctermet, tanári öltözõt tusolóval, tanulói öltözõt tusolóval és kellék-jelmeztárt kell kialakítani. A 
másik két tanszaknál a gyereklétszámnak megfelelõen a hangszereknek a 30 %-át kell biztosítani a fenntartónak. Amennyiben a 
Képviselõ-testület az Alapító okiratot módosítja, célszerû lenne mindjárt a felvehetõ tanulók számát is meghatározni. Jelenleg 73 
tanulója van a képzõmûvészeti tanszaknak és 226 a zenemûvészeti tanszakon.
 
Botzheim István polgármester: Az elõterjesztést tárgyalta az Oktatási és Sport Bizottság.
 
Pándi Gábor: Az OKSB tárgyalta az elõterjesztést. Õ személy szerint kisebbségben maradt azzal a véleményével, hogy nem 
támogatta , a bizottság elvileg támogatta az Alapító okirat módosítását. A Zeneiskola fejkvótája évrõl-évre romlik, idén a 
legrosszabb. A Zeneiskola a helyiségeit már túltelítette, nincs helyük, kinõtte. A tanulók létszáma annyira felduzzadt, illetve 
felduzzasztották mesterségesen, hogy állandó helyhiány van. Ez az egyik olyan intézmény, ahová a legnagyobb önrészt kell az 
Önkormányzatnak hozzátenni, és nem alapfeladatot lát el. Semmilyen további fejlesztését az intézménynek nem tudja támogatni, 
legfõképp nem olyat, mint a tánc, amihez komoly helyiségek és egyéb dolgok szükségesek. Kb. 3-4 hónappal ezelõtt fogadta el a 
Képviselõ-testület az iskola Alapító-okiratát és akkor sem támogatta ezeket a kezdeményezéseket. 
 



Neubrandt István: Nem javasolja az új tantárgyak bevezetését. Komoly terheket ró a városra a Zeneiskola költségvetésének a 
kiegészítése. Infrastrukturális fejlesztésekre szorul az iskola. Luxusnak tartja egy önálló épület fenntartását a Zeneiskola részére, 
mivel a Zeneiskola csak délután üzemel. Vannak iskolák, ahol délelõtt van tanítás, délután oda a Zeneiskola betársulhat, bár a 
Gimnáziumnál látható, hogy ez súrlódásokat okozhat. Komoly összegeket kellene a szakok bevezetésére fordítani. Erre semmilyen 
kimutatást, semmilyen adatot nem lát az elõterjesztésben. Véleménye szerint az infrastruktúrára 20 millió forintot költhetne az 
Önkormányzat, az évi mûködtetésre 3 millió forintot. Ezt az áldozatot az Önkormányzat nem tudja vállalni.
 
Gromon István alpolgármester: A szintetizátor szak bevezetését nem tartja jónak. Sok szülõnek nincs pénze zongorára, vagy 
nehezen vesz zongorát. Ezért sok gyerek szintetizátoron tanulna, ami káros a zenei nevelésre. A szintetizátoron való tanulás nem 
fejleszti úgy a gyerek zenei, esztétikai képességeit, mintha zongorán tanulna.  Ha a szaxofon szaktanszak bevezetésre kerülne, és 
mivel fél millió forint egy szaxofon, ez megnövelné a költségeket. Jó volna az Alapító okiratban rögzíteni a zeneiskolába felvehetõ 
tanulók maximális létszámát. 1996-2001-ig kétszeresére nõtt a Zeneiskolai tanulók létszáma. Indokolni tartja, hogy szabják meg a 
felsõ létszámhatárt. Szintén fontosnak tartja, hogy egy tanuló csak egy tanszakra jelentkezhessen, mivel az állami fejkvóta csak 
egy tanszakra dotálja a tanulókat. Ha egy gyerek 2-3 tanszakra jár, azt az Önkormányzat finanszírozza. Javasolta, hogy a döntésnél 
az Alapító okirat tervezetet vegyék figyelembe, és ott meg kell adni az ukászokat, hogy mik azok a pontok, aminek az 
átdolgozását, törlését, bevételét tartja szükségesnek a Képviselõ-testület. Tehát hozzanak részhatározatokat, és végül egy 
határozatot, hogy azok alapján kérik átdolgozni az Alapító okiratot.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy a jelenlegi Alapító okiratban módosítsák a létszámot. Az elõterjesztés tartalmazza az eredeti 
Alapító okiratot is. A létszámemelkedés szerinte mesterséges. Felhívásokat látott a városban, hogy jelentkezzenek a gyerekek, 
miközben a fejkvóta rossz, helyhiány van. Aki akar menjen tanulni, de hálóval fogni a gyerekeket nem tartja jónak. Létszám 
behatárolás szükséges. A jelenlegi létszámot kiindulva kellene a létszámot meghatározni. Az eredeti okiratban semmit ne 
változtassanak, csak a létszámot határozzák meg.
 
Botzheim István polgármester: Közbensõ szavazás, ki ért azzal egyet, hogy az eredeti Alapító okirat módosításával fejezze ki 
akaratát. 
 
Neubrandt István: Kérdése volt, hogy mennyiben különbözik a tervezet és az eredeti Alapító okirat. Mert általában az újításokat 
vastagon szedik az újban. 
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye szerint az Alapító okirattervezetben pontosabban lettek megfogalmazva a szakok. 
Pontosabban van megfogalmazva, hogy mik azok az alapfok rövidtanszak, mi az hogy alapfok hosszú tanszak. Ezek miatt a 
precízebb megfogalmazások miatt javasolta, hogy a tervezetrõl tárgyaljanak.  A vastag betûs szövegek közül, amivel nem értenek 
egyet, az kiveszik.
 
Pándi Gábor: Visszavonta a javaslatát.
 
Botzheim István polgármester: Akkor azt kell meghatározni, hogy a tervezeten mit módosítanak, és az egész módosított lesz. 
Kérte, hogy a képviselõk tegyék meg módosító indítványaikat.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy a vastag betûs új szakokat vegyék ki: felnõtt képzést is. A felvehetõ tanulók számát szabják meg. 
Ezen belül határozzák meg, hogy mennyi tanulót köteles a zenemûvészetire felvenni, és mennyi az a létszám amit felvehet az 
egyéb mûvészeti ágakra, mert nem lenne jó, ha az iskola elmenne a képzõmûvészeti ágak felé. Pl. zene 150 fõ és egyéb mûvészeti 
ág 80 fõ. Ezen belül tudna az igazgató úr ténykedni.
 
Botzheim István polgármester: Javasolta, hogy a tervezet 1. oldalát tárgyalják. Az elsõ 5 megállapításhoz nincs módosító 
indítvány. Alaptevékenységénél milyen módosító indítvány van.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy a szintetizátor, szaxofon szak ne kerüljön be bele az Alapító okiratba.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a vastagon jelölt szintetizátor, szaxofon szak kimaradjon az 
Alaptevékenységek közül.
 
No: 3.
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester: Jegyzõ úrtól kérdezte, hogy a döntéshez minõsített többség kell-e.
 
Heider László jegyzõ: Minõsített többség kell.
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy a mûvészeti ágakhoz van-e módosító indítvány.
 



Neubrandt István: Kérdése volt, hogy kell e mind a két fõcím ide, vagy elég, hogy képzõ- és iparmûvészeti ág, és az egyéb 
mûvészeti ágat törölhetik-e. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az egyéb mûvészeti ágak törölhetõk. A Képzõ- és iparmûvészeti ágnak maradni kell a rajz-
festés és kerámia miatt.
 
Kárpáti János: Kérdése volt, hogy a modern tánc hova tartozik, és ha ezt kiveszik, a mazsorett csoport nem mûködhet tovább.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A mazsorett csoportra soha nem volt az intézménynek engedélye, azt a modern tánc keretébe 
bújtatva oldhatja meg az Igazgató úr, erre nem kapnak normatívát. A mazsorett csoport tagjai a modern táncról kaphatnak 
bizonyítványt. 
 
Gromon István alpolgármester: Az iskola igazgatójának levelében le van írva, hogy hogyan történt a modern táncnak a 
bevezetése. 1998. tavaszán tudomása szerint az akkori Képviselõ-testület nem hagyta jóvá a mazsorett csoportot, ezért a mai napig 
illegálisnak tekinti a mazsorett csoport mûködését.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Amikor a mazsorett csoportot az Igazgató úr megalapította, ruhavásárláshoz támogatást 
biztosított a Képviselõ-testület.  
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint a Kultúrházba alakítsanak egy mazsorett egyesületet, ha akkora igény van rá. A csoport 
pályázhat az állami támogatásokra és az Önkormányzati támogatásra. Ha igény van rá, mûködjenek úgy, mint a népi 
táncegyesületek, vagy a sport egyesületek. Ne intézményesítsék, mert egyre csak felmerülnek az igények, a kötelezõ 
eszközjegyzékek. Ha igény van rá a szülõk álljanak össze. Javasolta, hogy az Egyéb mûvészeti ágak kerüljön ki, és a 
Táncmûvészeti ág egy-az egyben maradjon ki. A fejezetben csak annyi maradjon, hogy Képzõ- és iparmûvészeti ág: 
Képzõmûvészet: rajz-festés, kerámia 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Pándi Gábor javaslatát.
 
No: 4.
Képviselõ-testület a javaslattal 10 igen és 1 nem szavazattal egyetértett.
 
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy mivel a Zenemûvészeti ághoz és a Képzõ- és iparmûvészeti ághoz beletartoznak 
a felsoroltakon kívül más tanszakok is, a szövegben úgy szerepeljen: Zenemûvészeti ágon és Képzõ- és iparmûvészeti ágon. Hogy 
világos legyen, azon az ágon az összes lehetséges közül csak a felsoroltak. Eredetileg a kerámiát sem támogatja, véleménye szerint 
ezzel is túl vannak az iskola eredeti céljain. 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon István alpolgármester javaslatát. 
 
No: 5.
Képviselõ-testület 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester: Az iskola feladataihoz kérte a módosító indítványokat.
 
Gromon István alpolgármester: Az utolsó elõtti csillagnak a végén van a felnõttképzés. Ezt nem támogatja, javasolta ennek a 
kivételét.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.
 
No: 6.
Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester:  Az iskola Mûködési területéhez kinek van módosító indítványa. 
 
Pándi Gábor: A felvehetõ tanulók számához volt módosító indítványa. Legyen egy Zenemûvészeti ág és egy Képzõmûvészeti ág. 
Kérdése volt, hogy jelenleg mennyi a két ágon a tanulók száma, és ez alapján állapítsák meg a felvehetõ létszámokat.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Képzõ- és iparmûvészeti ágon 73, zenemûvészeti ágon 226 tanuló. Több mint 20 gyerek járt 
mind a kettõre, akik után nem kaptak normatívát.
 



Pándi Gábor: Javasolta, hogy összesen 250 fõ legyen a tanulói létszám, mivel jelenleg túlzsúfolt az intézmény. A 250 fõbõl 200 a 
zene és 50 a képzõmûvészet. Kimenõ rendszerben, idõt adva erre a létszámra álljon be az iskola.
 
Gromon István alpolgármester: Pilisvörösváron a zene tanulásra nagy az igény, fõleg a fúvós és zongora tanszakon. Reálisnak 
tartja, hogy a zenemûvészeti ágon 200, képzõmûvészeten 50, összesen 250. Megszûnnének az átfedések. Mindenkép legyen 
részletezve.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elhangzottakat: Felvehetõ tanulók száma összesen 250. Zenemûvészeti ág 
200 fõ, képzõ- és iparmûvészeti ágon 50 fõ. Egy tanuló csak egy tanszakon nyerhet felvételt.
 
No: 7.
Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
 
Gromon István alpolgármester: A kimenõ rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy évvégén néhányan végeznek. Az új 
felvételnél már csak ennyi gyereket vegyenek fel, hogy a keretszámba beleférjenek. Elméleti lehetõség, ha nem fejezik be annyian 
a tanulmányokat, hogy a most Zeneiskolában tanuló gyerekek száma õsszel túllépi a keretszámot, akkor azok amíg befejezik a 
tanulmányaikat, maradhatnak. Ha a végzõs kilépésével nem csökken a létszám, addig ne vegyenek fel újakat, amíg a 
meghatározott számot el nem érik.
 
Neubrandt István: Kérdése volt, hogy milyen személyi következménye lesz annak, hogy a tanulók létszámát csökkentik. Elõtt 
konzultációt javasolt az iskola igazgatójával. Ha az óvodáknál is elõbb a szülõkkel egyeztettek volna, elkerülhették volna a 
jelenlegi helyzetet. Véleménye szerint problémája lehet a létszámcsökkentésbõl az iskola igazgatójának. 
 
Gromon István alpolgármester: Nincs ellenvetése a konzultációnak. Nagyon sokan kimaradnak a Zeneiskolában évközben. A 
tanároknál vannak mindig olyan kozmetikázott tanulói helyek, amik a valóságban nem léteznek. A zeneiskolai tanárok jelentõs 
része szerzõdéses. A tárgyalás nem ár, de az iskolaigazgató biztos úgy fogja beállítani, hogy a létszámcsökkentés nagy problémát 
jelent az iskolának. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Jelenleg 14 státusza van az iskolának, 23-27 heti túlórája egy státusznak. Sok a 
részmunkaidõs, illetve az óra adó tanár.
 
Pándi Gábor: Javasolta, mivel 270 kb. a jelenlegi tanulók száma, ebbõl sok a lemorzsolódás és az átfedés, valószínûleg 250-nél is 
kevesebben járhatnak az iskolába. Ezért a 250-es szám nagyon jól behatárolja, amire az iskola létrejött.
 
Botzheim István polgármester: Javaslatot kért a felvehetõ tanulók össz létszámára, és a megoszlásra.
 
Heider László jegyzõ: Javaslata volt, 250 tanuló, és legyen leírva, hogy: ezt a létszámot kimenõ rendszerben kell megvalósítani.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.
 
No: 8.
Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 3 tartózkodás elvetette.
 
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye szerint a kimenõ rendszer egy gumi, ez nem definíció. 
 
Heider László jegyzõ: Kimenõ rendszer azt jelenti, hogy a következõ tanévtõl ezt a számot kell figyelembe venni. A következõ 
beiratkozásoktól a felsõ limitet a Képviselõ-testület meghatározta.
 
Gromon István alpolgármester: Ezeket a létszám határokat a 2001/2002. tanév beiratkozásánál kell kialakítani.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette Gromon alpolgármester javaslatát.
 
No: 9.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen és 2 tartózkodással elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester:  Az okirat további részében nincs szakmai módosítás. Kérdése volt, hogy ennek ellenére van e 
módosító indítvány.
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint külön határozatban kell meghatározni, hogy mikor kell a létszám leépítést az iskolában 
végrehajtani. Ez nem az alapító okirathoz tartozik. Abban csak az szerepeljen, hogy a tanuló létszám összesen 250 fõ.  



 
Heider László jegyzõ: Ebben az esetben két határozatot kell hozni. A határozati javaslatból törölni kell az utolsó mondatot: Az új 
tanszakok bevezetésének feltételét biztosítja, ezt törölni kell. 
 
Botzheim István polgármester: Javasolta, hogy fogalmazzák meg azt a mondatot, amit külön határozatban akar a Képviselõ-
testület szerepeltetni. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az intézmény vezetõjének a Képviselõ-testület által meghatározott létszámot a 2001/2002. 
tanév beiratkozáskor figyelembe kell vennie. 
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye szerint nem jó az a megfogalmazás, hogy figyelembe kell vennie, hanem 
érvényesítse.

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elhangzott határozati javaslatot. 
 
No: 10.
Képviselõ-testület a határozati javaslatot 8 igen és 3 tartózkodással elvetette.
 
 
Heider László jegyzõ: A szavazáshoz minõsített többség kell, mert a határozat az Alapító okirat végrehajtó rendelkezése.
 
Szakszon József alpolgármester: Az Alapító okirathoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés. Van egy szám, amit el szeretnének érni, 
és van egy idõszak, ami alatt azt végre lehet hozni. Véleménye szerint el kell dönteni, hogy hány év alatt kell egyenletesen a 
létszámcsökkentést végrehajtani. El lehet dönteni, hogy 15-15 fõvel 3 éven keresztül vagy két éven keresztül csökkentik a 
létszámot. Ez egy átmeneti rendelkezés, ami elmondja, mennyi ideig van érvényben, és erre az idõre ad konkrét szabályozást.
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye szerint nem jó a javaslat, mert a problémát megint 3 évig halogatják.  
 
Heider László jegyzõ: Javasolta, hogy a technikai és a jogi szempontokat figyelembe véve, elõször az Alapító okiratról szavazzon 
a Képviselõ-testület, és utána határozzák meg a leépítés idõtartamát. Arról már szavazott a Képviselõ-testület, hogy külön 
határozatban szerepeljen. Az Alapító okiratba a létszám és a megbontás kerül bele. 
 
Botzheim István polgármester:  Jegyzõ úr téved, már meg van szavazva.
 
Gromon István alpolgármester: Úgy van megszavazva, hogy benne van a rendeletbe, azzal a mondattal együtt, hogy kell 
végrehajtani. Utána merült fel Pándi képviselõ úr javaslata. 
 
Pándi Gábor: Visszavonta a javaslatát, hogy külön határozatba kerüljön a létszám leépítés. Az erre vonatkozó rendelkezés 
szerepeljen az Alapító okiratban.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a módosított Alapító okirat elfogadását.
 
 
 
 
 
 
 
No: 11.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  194/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Cziffra György 
Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Alaptó okiratának módosáról
 
A Képviselõ-testület a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola módosított Alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                      Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
 

17.12 és 17.20 óra között SZÜNET
 

3. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola módosított Szervezeti és 



Mûködési Szabályzatának elfogadása   (Et.: 90/2001.)
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Valamennyi nevelési oktatási intézménynek a 8/2000. (V.21.) OM Rendelet alapján a 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát felül kellett vizsgálni és módosítania kellett. A Cziffra György Zeneiskola Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatát javasolta elfogadásra, semmiféle jogsértést nem tartalmaz, a jogszabályoknak megfelel. Azzal a 
módosítással kérte a határozati javaslatot elfogadni, hogy a határidõ ne azonnal, hanem szeptember 1. legyen, mivel most már 
tanév vége van.
 
Botzheim István polgármester:  Az Oktatási Bizottság április 18-án tárgyalta az elõterjesztést. A Bizottság valamennyi oktatási 
intézmény SZMSZ-ét javasolta elfogadásra, azzal a kitétellel, hogy a Gimnáziumban a hiánypótlás történjen meg, melyet az 
Oktatási fõelõadó észlel. Azokban az intézményekben, ahol plusz fõ munkaközösségi vezetõt kértek, a Képviselõ-testület döntse 
el, hogy megadja-e számukra. Amennyiben igen, úgy a bérek, pótlékok forrását biztosítsa a költségvetésben, amennyiben nem, 
úgy az SZMSZ-t ez alapján az intézmény dolgozza ki.
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése volt, hogy a munkaközösség vezetõk száma eddig is három volt, vagy nõtt-e a számuk. 
Milyen munkaközösségeket vannak a Zeneiskolában. Szinte valamennyi iskola növelni akarja a munkaközösségek számát. Mi 
ennek az indoka. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A Zeneiskolánál nem volt növekedés. 3 munkaközösség vezetõ volt eddig is, és 3 maradt, a 
tanszakoknak megfelelõen.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló. Szavazásra tette fel a módosított határidejû 
határozati javaslatot.
 
No: 12.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  195/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Cziffra György 
Zeneiskola és Mûvészeti Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola módosított Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja, 
a 181/1998. (XI.30.) Kt.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                           Felelõs: Jegyzõ és Intézményvezetõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 11 igen szavazattal hozta.

4. napirendi pont
A II. sz. Óvodai Egység módosított Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatának elfogadása (Et.: 94/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Megadta a szót az elõterjesztõnek. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A II. sz. Óvoda vezetõje nem az SZMSZ-ben, hanem a  Nevelési programjában kért egy plusz 
munkaközösség vezetõ státuszt, a minõségbiztosítási rendszer kiépítéséhez. Ezt a Képviselõ-testületnek meg kell szavaznia. Az 
SZMSZ mindent tartalmaz, amit a jogszabály elõírt, és kérte, hogy a határidõt itt is szeptember 1-jére módosítsák. A plusz 
munkavezetõi státusz azt jelentené, hogy szeptember 1-jétõl 3.200,- Ft pótlékot kapna a negyedik munkaközösség vezetõ, ennek 
járulékait, illetve az órakedvezményét kell biztosítani.
 
Pándi Gábor: Kérdése volt a testületben ülõ két pedagógustól, hogy a minõség biztosítási rendszer bevezetése valóban olyan 
volumenû feladat, hogy ehhez kell egy munkaközösséget szervezni, és kell e annak egy vezetõ. Vagy ez megint egy olyan dolog, 
hogy valaki több pénzt kaphasson, aki az igazgatónál, vagy az intézmény vezetõnél jól fekszik. Valóban ez egy akkor feladat, 
hogy ezzel egy embernek rendszeresen foglalkoznia kell. Ha akkora feladat, javasolja, hogy adják meg, ha nem akkora feladat, ne 
adják meg egyik intézménynél sem. 
 



Gromon István alpolgármester: A minõség biztosítási rendszer kidolgozása egyszeri feladat, ami eltarthat pár hónapig, attól 
függõen, hogy máshonnan készen veszik át, vagy saját maguk dolgozzák ki, de semmi képen nem olyan hosszú távú dolog, mint 
egy munkaközösség vezetés. Ilyen szempontból nem indokolt a kérés. Az, hogy hogyan kell finanszírozni, az más kérdés. Vannak 
intézmények, amelyek pályáznak valamilyen minõségbiztosítási rendszer kidolgozására, azoknál ezt finanszírozza a pályáztató. 
Ahol nem pályáznak, ott lehetõség van saját maguk elkészíteni, vagy más intézménytõl át venni. Az, hogy ezzel kinek mennyi 
munkája van, azt az intézményvezetõ dönti el. Nem tartja indokoltnak új státuszt biztosítani erre. Kérdése volt, hogy miért van 
túllépés az 50 órás idõkeretnél az óvodáknál.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az intézmény elõzõ SZMSZ-ében így fogadta el a Képviselõ-testület. Mióta a Zrínyi úti 
óvoda megnyílt, ez a nyitva tartása a szülõ igények alapján. 50 órát kell hivatalosan nyitva tartania, ennél több megengedett. 
 
Gromon István alpolgármester: Milyen többlet költségeket ró az Önkormányzatra, hogy a kötelezõn felül többet van nyitva az 
óvoda.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az óvónõk csúsztatva vannak beosztva, reggel nem mindenki kezd 6 órakor, délután pedig 
összevonják a csoportokat. Az ebbõl adódó túlórát kell megfizetni. 
 
Botzheim István polgármester: Szavazni kell arról, hogy elfogadják-e a plusz munkaközösségi státuszt.
 
Gromon István alpolgármester: Arról azért nem született módosító indítvány, mert az SZMSZ-ben nem szerepel, csak 
burkoltan. A következõ pontban, az óvoda Nevelési programjában szerepel, ott kell módosítani. Elvi problémát jelent, hogy a 
szülõk felé mivel tudják megindokolni, hogy az egyik óvodában napi 11 óra, a másikban 10,5 a harmadikban 10 óra a napi nyitva 
tartás.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az óvoda megnyitása óta így van nyitva, a többi óvodában nem igényelték a hosszított nyitva 
tartást a szülõk.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
 
 
 
 
No: 13.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  196/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a II. sz. Óvodai Egység 
módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a II. sz. Óvodai Egység módosított Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja, a 183/1998. (XI.30.) 
Kt.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                       Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
 
 

5. napirendi pont
A II. sz. Óvodai Egység módosított nevelési program 

elfogadása (Et.: 85/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy egyik intézménynél sem engedélyezzék a plusz munkaközösség vezetõi státuszt. Ezért javasolta a 
II. határozati javaslat elfogadását.
 
Gromon István alpolgármester: Az óvodák és az iskolák között különbség van. Nem mindenhol a minõségbiztosítás miatt kérték 
a plusz munkaközösség vezetõi státuszt. A Vásár Téri iskolánál egy reál tagozatos munkaközösség vezetõi státusz kértek. 
Javasolta, nézzék meg, hol mi az indok. Itt nem tartja indokoltnak a kérést. 
 
Pándi Gábor: Javasolta az elõterjesztésben szereplõ II. határozati javaslat elsõ bekezdésének utolsó mondatát törölni. 
 



Horváth József: Kérdése volt, miért adnák meg az iskoláknak a munkaközösség vezetõi státuszt, ha az óvodáknak nem adták 
meg. 
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye szerint nem jó így a határozati javaslat. Szerepelni kell a szövegben „.... kivéve a 
munkaközösségi státusz növekedését”.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított II. határozati javaslatot. 
 
No: 14.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  197/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a II. sz. Óvodai Egység 
módosított nevelési programjának kiegészítésérõl
 
A Képviselõ-testület a II. sz. Óvodai Egység 130/1999. (VI.21.) Kt.sz. határozattal elfogadott nevelési programjának kiegészítését 
a nevelõmunka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerérõl, valamint a pedagógiai program végrehajtásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételekrõl elfogadja, kivéve a munkaközösség vezetõi státusz növekedését 2004. szeptember 01-
jéig. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény nevelési programjának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 01.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

6. napirendi pont
A Grádus Óvoda nevelési program kiegészítésének 

elfogadása (Et.: 86/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Javasolta módosítás nélkül a Nevelési program elfogadását.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását. 
 
 
No: 15.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  198/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Grádus Óvoda nevelési 
programjának kiegészítésérõl
 
A Képviselõ-testület a Grádus Óvoda 131/1999. (VI.21.) Kt.sz. határozattal elfogadott nevelési programjának kiegészítését a 
nevelõmunka ellenõrzési, mérési, értékelési, minõségbiztosítási rendszerérõl elfogadja 2004. szeptember 01-jéig. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény nevelési programjának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 01.                                                            Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
 
 

7. napirendi pont
A Grádus óvoda módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 

elfogadása (Et.: 88/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Javasolta módosítás nélkül a Nevelési program elfogadását.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
 
No: 16.



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  199/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Grádus Óvoda 
módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Grádus Óvoda módosított Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja, a 184/1998. (XI.30.) Kt.sz. 
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
 
 
 

8. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatának elfogadása (Et.: 93/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester: Nem javasolta, hogy a munkaközösség vezetõk száma 5 legyen. Véleménye szerint az alsó 
tagozaton elég lenne egy munkaközösség vezetõ. Szakmailag indokoltnak tartja, hogy kérik a státuszt. Itt nem a minõségbiztosítás 
miatt kérik, valóságban az iskola nem úgy mûködik ahogy papíron van.  Nem ért egyet azzal, hogy az iskola testülete jóváhagyta, 
hogy az iskola vezetésének, ill. a munkaközösség vezetõk hatáskörébe utalta a tantárgy felosztás véleményezési jogát. Javasolta, 
hogy alulról az 5. bekezdést vegyék ki.
 
Szakszon József alpolgármester: Ha ebben a döntés az intézmény hatásköre, akkor ezt itt nem határozhatják meg. Javasolta, 
hogy ebben a kérdésben a Képviselõ-testület ne nyilatkozzon. 
 
Horváth József: Sajnálta, hogy nincs jelen az Igazgató asszony. A Vásár Térrel apró problémái van. Kérdése volt a Polgármester
felé, hogy az igazgató asszony intézmény fenntartóként mûködik-e. Kezében van egy szórólap, amit szétszórtak a szülõk között. 
A szórólapon az szerepel, hogy I/b. osztályban jelentkezõk számára a német nyelv mellett lehetõséget biztosít az iskola az elsõ 
osztálytól kezdve az angol nyelv tanulásra. A tanulók heti 1 órában angol nyelvû elõkészítõn vesznek részt, a 4. osztálytól pedig 
három órában tanulják majd az angol nyelvet. Kérdése volt, hogy mióta kompetenciája az iskola igazgatójának, hogy egy 
személyben eldönti, hogy angolt fog tanítani.  Véleménye szerint az intézmény fenntartója határozza meg, hogy lesz angol óra, 
vagy nem, neki kell finanszírozni.
Másik szórólapot is bemutatott, ahol az szerepel: „Tanulóink többsége kiegyensúlyozott családi hátterû, kevés hátrányos helyzetû, 
beilleszkedési illetve személyiségi zavarokkal küszködõ gyermek.”  Ezt mind elhiszi, elsõ perctõl kezdve problémája volt, hogy a 
Vásár Téri Iskolából elit iskolát csináltak. Az összes hátrányos helyzetû gyermek a Templom Téri Iskolába jár, akiket meg kellett 
volna osztani a két iskola között. De ezt nem kell volna kihangsúlyozni az igazgató asszonynak. A testület nem volt észnél mikor 
ezt megcsinálta. Nem kellett volna az Igazgató asszonynak körbe telefonálni a szülõket, hogy a Vásár Téri Iskolába írassák be a 
gyermeküket. Az Igazgató asszonynak nem jött össze a három osztály, komoly problémák voltak vele. 
Ha az információi nem csalnak, kb. 33 idegen gyerek lett felvéve az iskolába, újonnan felvéve. Úgy, hogy az elmúlt két hétben 
lettek a gyerekek átjelentkezve. Ebben nagy része van az iskola vezetésnek is. Miért nem akció ez Budapesten, miért csak 
Pilisvörösváron. Az intézményvezetõ asszony idõnként szereptévesztésben van. Jó lenne, ha a Képviselõ-testület felhívná a 
figyelmét arra, hogy mi a feladata az intézmény vezetõnek és azokon a feladatokon belül garázdálkodjon. És hiába ül a Képviselõ-
testületben, nem intézmény fenntartó. Szeretné, ha a Polgármester úr elbeszélgetne vele, mert azaz érzése, hogy arcátlansága 
felülmúlja az elõzõ két iskola igazgatót, akik az elõzõ  Képviselõ-testület tagjai voltak. Nagyon sajnálja, hogy nincs jelen az 
Igazgató asszony, de ezeket bármikor elmondja a Képviselõ-testületi ülésen. Jó lenne, ha a Képviselõ-testület  kordában tartaná az 
igazgató asszonyt, és valóban igazgatóként szerepelne, és nem venne át olyan funkciót, ami nem illeti meg. Javasolta, hogy 
Polgármester úr beszéljen az igazgató asszonnyal, hogy helyre tegyék a dolgokat, mielõtt teljesen elszabadulnak az indulatok, és 
különbözõ problémák lesznek. 
Az Igazgató asszony a Képviselõ-testület elé jön majd a harmadik osztályával, amit õ úgy ír le, hogy a tantestülete úgy döntött. Az 
Igazgató asszony indíthat harmadik osztályt, ha a körzetén belül jön össze három osztály, de az a problémája, hogy nem a 
körzetben belül jött össze. Ha majd a Képviselõ-testület elé kerül a harmadik napközis csoport, az plusz költséggel jár. Minek 
vállal fel az Iskola igazgató olyat, amit nem tud teljesíteni. A szórólapon is azt írta, hogy csak úgy tudja megoldani a 3. elsõ 
osztályt, ha átalakítja az iskolát, mert nincs tanterme rá. Akkor miért erõlködik.   
Ezért rengeteg problémája van a dologgal, ezt egyszer helyre kéne tenni. Ha a testület ezt nem teszi helyre, itt elfognak szabadulni 
az indulatok, és a két iskola között  valóban utállak nem utállak kérdés lesz mindaddig, amíg ezt nem határolják le és nem vetnek 
ennek véget. Amíg egy iskola igazgató bent ül a testületben, azt hiszi, hogy õ a király. Errõl van némi tapasztalata, mert a 
harmadik iskolaigazgatóval ül együtt a testületben. 



Ezért még egyszer kérte, hogy a Polgármester beszélgessen el az Iskola igazgató asszonnyal.
 
Botzheim István polgármester: Elhangzott egy költõi kérdés, mi szerint az iskola igazgató asszony intézmény vezetõ vagy 
intézmény fenntartó-e. Erre nem tud válaszolni, nincs elég információja. Amik most elhangzottak nem az SZMSZ-hez tartoznak. 
De elég súlyosnak tartja ezeket a kérdéseket, ezért Horváth képviselõ indítványa a következõ Képviselõ-testületi ülésre napirendi 
pontként behozza. Ehhez kérte a dokumentumokat, és a Jegyzõ úr errõl készítsen elõterjesztést. Már beszélgetett az iskola igazgató 
asszonnyal, teljesen értelmetlenül, mert más felfogása van az ügyekrõl. Ezt képviselõ-testületi szinten kell megbeszélni, az érintett 
jelenlétében.
 
Gromon István alpolgármester: A Vásár Téri Iskolánál dolgozik, mint alkalmazott, de a Vásár Téri Iskola nevelési programját 
nem szavazta meg. Nehéz jogi fogást találni az Igazgató asszony fogásain. Az Igazgató asszony annak telefonál, akinek akar. A 
törvény szerint a körzetébe tartozó gyerekeket jogosan veszi fel. A törvényi hézagok között lavírozva a Képviselõ-testületet az 
Igazgató asszony kész tények elé állítja.
Mélységesen elítéli ezt az egész törekvést, ami itt kitapintható, de jogilag ez nem megfogható. A szándékkal egyet ért, a 
felháborodást osztja. Az iskola szórólapján szereplõ szöveg, hogy kevés a hátrányos helyzetû tanuló, ez már a faji 
megkülönböztetés határát súrolja.
 
Botzheim István polgármester:  Következõ ülésen napirendre fogja tûzni a Képviselõ-testület vélemény nyilvánítása céljából. 
 
Horváth József: Az elõterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a Vásár Téri Iskolánál nem kell plusz 
munkaközösség vezetõ, nincs kellõ indok rá.
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy az elõterjesztõ fogalmazza meg a módosított határozati javaslatot.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A Képviselõ-testület a Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított Szervezeti és  
Mûködési Szabályzatát elfogadja, a plusz ötödik munkaközösség vezetõi státuszt nem engedélyezi.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy ne fogadják el, és adják vissza az Iskolának átdolgozásra. Javasolta, hogy a 
hatáskör leadást vegyék ki a javaslatukból, és újra kerüljön az SZMSZ. Állítása szerint a tantestület nincs tudatában annak, hogy 
ezt a hatáskört leadta.
 
Heider László jegyzõ: Ilyen határozatot nem hozhat a Képviselõ-testület, nem kényszerítheti ki, hiszen az iskolára is ugyanúgy 
vonatkoznak a demokratikus elvek, a Képviselõ-testület nem hozhat ezzel ellentétes határozatot. Ezek szakmai dolgok, amibe nem 
avatkozhat a Képviselõ-testület.
 
Botzheim István polgármester: Olyan határozati javaslat hangzott el, hogy ne fogadja el a Képviselõ-testület az SZMSZ-t, és 
adják vissza átdolgozásra ebben a témában.
 
Gromon István alpolgármester: Visszavonta a javaslatát. Megértette, hogy a Képviselõ-testület csak a törvényességet 
ellenõrizheti. A törvény nem tiltja, hogy hatáskört leadjon. Jogilag tiszta a hatáskör leadás. 
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a módosított határozati 
javaslatot. 
 
Heider László jegyzõ: Mindenhol a határidõ szeptember 1-je lesz.
 
 
No: 17.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  200/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja, a plusz 5. 
munkaközösség vezetõi státuszt nem engedélyezi. A 180/1998. (XI.30.) Kt.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
 
 

9. napirendi pont



A Templom Téri Általános Iskola módosított Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elfogadása (Et.: 92/2001.)

 
 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye szerint ez az SZMSZ a legalaposabb. Kérdése volt, hogy a  7 munkaközösség vezetõ 
eddig mire volt, indokolt-e, hogy ilyen sok státusz van.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Alsó tagozatban volt kettõ, informatikai, testnevelési. Felsõ tagozatban egy informatika, 
egy nyelvi, egy német, egy osztályfõnöki és valószínûleg egy gyógypedagógiai. 
 
Gromon István alpolgármester: Soknak tartja a 7 munkaközösség vezetõt. Tudja, hogy ez nem nagy pénzzel jár, havi bruttó 
háromezer forint körül van. Ha eddig így volt, részérõl maradhat a létszám.
 
Neubrandt István: Kérdése volt, hogy mit jelent az a mondat: „Szociális támogatás, ösztöndíj megállapítása”. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ösztöndíjat nem, de szociális támogatásnál a  tankönyv támogatásnak a felosztását 
szabályozták, illetve megpróbál az iskola az Önkormányzattal és a Szociális Bizottsággal közösen segélyt biztosítani.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. Határidõ szeptember 1.
 
 
No: 18.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  201/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Templom Téri Általános 
Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Templom Téri Általános Iskola módosított Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja, a 179/1998. 
(XI.30.) Kt.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 
 
 
 
 

10. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása (Et.: 91/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Kérte, hogy a Képviselõ-testület a nyelvvizsga bizonyítvány elismerését, illetve 
beszámítását kérje meg az intézmény vezetõtõl. Ezt egy két tannyelvû iskolánál szabályozni kell. Ezenkívül a kiemelt 
munkavégzéssel járó kereset kiegészítés szempontjait nem tartalmazza az SZMSZ. Itt is egy munkaközösség vezetõvel több volt, a 
reál munkaközösség vezetõvel. Az elõterjesztésben a vastagon szedett részt az SZMSZ-ben kellene szabályozni, az intézmény 
pedig a házirendben szabályozza. Bildungszentrum feladata: konferenciák, bemutatók szervezése.
 
Pándi Gábor: A javaslatot egészítsék ki a hiánypótlással: Képviselõ-testület elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény 
pótolja a nyelvvizsgára vonatkozó hiányt. 
Javasolta, hogy ne adják meg a plusz munkaközösség vezetõi státuszt.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy adják vissza átdolgozásra az SZMSZ módosítást, az alábbi kikötésekkel: 
- Nyelvvizsga-bizonyítvány szabályozása
- Tanulók vélemény nyilvánításának rendje szerepeljen az SZMSZ-ben
- A Bildungszentrum feladatai az intézmény feladatai között szerepeljen.



- Felkéri a jegyzõt, hogy az Alapító okirat módosítást a Bildungszentrumra vonatkozóan terjessze elõ.
- 5 marad a munkaközösség vezetõi státusz.
- Határidõ: 2001. június 21.
 
Botzheim István polgármester:  Bildungszentrum mûködése a fenntartó döntéseinek megfelelõen történjen.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Javasolta, hogy a következõ Alapító okirat módosításánál vegyék ki a 
Bildungszentrumot.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elhangzott javaslatokkal módosított határozati javaslat elfogadását.
 
 
No: 19.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  202/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola módosított Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elfogadásáról szóló elõterjesztést leveszi a napirendjérõl és kéri a Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
átdolgozását az alábbi szempontok figyelembe vételével:

·          a nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékû idegen nyelv tudást igazoló okiratnak az iskolai tanulmányokba 
való beszámítás módjának, idegen nyelvórák alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések,

·          a tanulók vélemény nyilvánításának rendje és formái, a tájékoztatás kérések módja, 

·          A Bildungszentrum feladatai az intézmény feladatai között szerepeljen.
 
Felkéri a Jegyzõt, hogy az Alapító okirat módosítását a Bildungszentrum megszüntetésére vonatkozóan terjessze elõ 2001. június 
21-ig.
 
Határidõ: 2001. június 21.                                             Felelõs: Jegyzõ, Intézményvezetõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

11. napirendi pont
A Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított Szervezeti és 

Mûködési Szabályzatának elfogadása (Et.: 119/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Javasolta az SZMSZ elfogadását.
 
Gromon István alpolgármester: Csodálkozik, hogy a fõelõadó asszony javasolja, hisz a véleményében azt írta, két ponton nem 
felel meg. A 10. francia bekezdésnél, hogy nem szabályozza a külsõ kapcsolatok között a Gyermekjóléti Szolgálattal és az 
egészségügyi intézményekkel való kapcsolatot. És alulról a 4. francia bekezdésnél nem szabályozza a rendkívüli eseményre 
vonatkozó teendõket. Ezeket valahol szerepeltetni kellene.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az Igazgató úr saját kezûleg beírta az SZMSZ-be ezeket. A bombariadó esetén szükséges 
teendõket szabályozta, de a rendkívüli eseményt nem. De így elfogadhatónak találja.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, ezért szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
No: 20.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  203/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Muttnyánszky Ádám 
Szakképzõ Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja. A 182/1998. 
(XI.30.) Kt.sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                                  Felelõs: Jegyzõ
 



Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
 
 

12. napirendi pont
A Napos Oldal Szociális Központ módosított Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatának elfogadása (Et.: 120/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pontot. Több levelet kapott a lakosság körébõl. Az Idõsek Gondozó 
Házába haldokló betegek kerülnek, ahol meg is halnak a betegek. Minden halálesetnél tájékoztatást kért a felügyelõ orvosoktól.  
 
Gromon István alpolgármester: Az Idõsek Gondozó Háza a kórházaktól átveszi az elfekvõ funkciót, amit véleménye szerint 
csak a kiváltságosok vehetnek igénybe. 
 
Kárpáti János: A Képviselõk meglátogathatnák a Szociális Központot. Az Önkormányzat nem ad támogatást a Napos Oldal 
fenntartásához. A legnagyobb normatívát az Átmeneti Gondozó Ház kapja. Piliscsabán privatizálták a Gondozó Házat, és nem 
veszik át a betegeket.
 
Gromon István alpolgármester: Célszerû bevenni az SZMSZ-ben, a társulási feladatok ellátását. Kérdése volt, hogy a térítési 
díjak hogy vannak szabályozva, mikor emelték utoljára.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A térítési díjakat a Képviselõ-testület a helyi rendeletében határozza meg. Az említett 
településekkel van élõ szerzõdése az intézménynek, ha lejár a szerzõdés, az SZMSZ-t módosítják. 
Javasolta, hogy az SZMSZ-ben a Gyermekjóléti Szolgálatnál az intézményvezetõ írja bele, hogy melyik intézményekkel tartja a 
kapcsolatot.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy a határozatban szerepeljen: „Elfogadják. Képviselõ-testület kéri kiegészíteni az 
SZMSZ-t azzal, hogy az intézmény melyik nevelési-oktatási intézményekkel tartja fenn a kapcsolatot”.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elhangzott módosító javaslatot.
 
No: 21.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
 
No: 22.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  204/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata a Napol Oldal Szociális 
Központ módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
 
A Képviselõ-testület a Napos Oldal Szociális Központ Szervezeti és  Mûködési Szabályzatát elfogadja. 
Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy az intézmény a kapcsolatrendszerét egészítse ki a nevelési és oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartással.
 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: azonnal                                                                     Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot igen 10 igen szavazattal hozta.
 

 
 

13. napirendi pont
Borszék testvértelepülés Társulás létrehozása (Et.: 118/2001.)

 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Sax László: A jelenleg mûködõ 3 testvérvárosi kapcsolat jól mûködik, ezt szeretnék fenntartani. A Külkapcsolatok Bizottságának 
véleménye, hogy finansziálisan nem tudnak több testvérvárosi kapcsolatot létesíteni.



 
Pándi Gábor: Kérdése melyik 3 német várossal van testvérvárosi kapcsolata Pilisvörösvárnak.
 
Sax László:  Gröbenzell, Wertheim, Gerstedten. 
 
Pándi Gábor: Jónak tartja, hogy egy keletre lévõ országban is legyen testvérvárosi kapcsolata az Önkormányzatnak.
 
Botzheim István polgármester:  2 aláírt kapcsolat van. 1 éves a Gröbenzelli, és 5 éves a Gerstedteni. Javasolta, hogy egy 
udvarias választ adjanak, amely tartalmazza, hogy az igazi barátságnak az idõ a próbája.  
 
Kárpáti János: Pilisvörösvár bizonyos százaléka magyar, akinek nem adatott, hogy élvezzék a német testvérvárosi kapcsolatokat. 
Erdélyben magyarok élnek. Lehet, hogy korai errõl tárgyalni, de nem javasolta, hogy  vegyék le napirendrõl. Egy újabb német 
kapcsolat megteremtését nem támogatná.
 
Gromon István alpolgármester: Polgármester úr  Sax úr levelét szinte egy az egyben közölheti a Borszékiekkel. Szerinte is 
már sok a 3 német testvérváros. Jobb lett volna 1 német, 1 erdélyi és 1 kárpátaljai. A két hivatalos német elég. Ha Erdélyiekkel 
akarnak kapcsolatot létesíteni, egy szegényebb, rászorultabb testvérvárost keressenek. 
 
Sax László: Pillanatnyilag Borszék településsel semmilyen kulturális kapcsolata nem volt Pilisvörösvárnak. 
 
Botzheim István polgármester:  A testvérvárosi kapcsolat kialakulásához idõ kell.
 
Gromon István alpolgármester: A határozati javaslat módosításához javasolta: „ … nem támogatja a  partnerkapcsolat létesítését 
a Borszék Testvértelepülési Társulással, mivel már van két hivatalos és 4 nem hivatalos testvérvárosi kapcsolata”. 
 
Heider László jegyzõ: Határozati javaslat: „Képviselõ-testület egyelõre nem kíván újabb testvérvárosi kapcsolatot kialakítani a 
két hivatalos és 4 nem hivatalos testvérvárosi kapcsolata mellett. Felkéri a Polgármestert, hogy döntésérõl a Borszéki 
Polgármestert tájékoztassa.”
 
Gromon István alpolgármester: Semmilyen olyan megfogalmazást nem támogat, ami reményeket ébreszt.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, ezért szavazásra tette fel a módosított határozati 
javaslat elfogadását.
 
 
No: 23.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  205/2001. (V.21.) Kt.sz. határozata Pilisvörösvár és Borszék 
Testvértelepülési Társulás (BTT) között kötendõ partnerkapcsolatról
 
A Képviselõ-testület az Ötv. 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva nem támogatja, mivel 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata már két hivatalos és 4 nem hivatalos partner kapcsolattal rendelkezik. 
 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselõ-testület döntésérõl tájékoztassa a Borszéki Polgármestert.
 
 
Határidõ: 2001. május 25.                                                         Felelõs: Polgármester
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
                        Botzheim István                                                            Heider László 
                         polgármester                                                                      jegyzõ
 


