
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2002. 11. 28. napján 1700 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendes, nyílt 
ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger Antal, Havas 
Ferenc, Kárpáti János, Keszthelyi László, Kós Beatrix, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, 
Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Temesvári Anna, Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Kõrösy Judit szervezési 
osztályvezetõ, Szûcs Gáborné Ruzsa Anett okmányiroda vezetõ, Szimeth István mûszaki-építési osztályvezetõ, 
Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó, Kutasi János mb. gyámhivatal vezetõ

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette azt a levelet, amelyet, mint a Pest Megyei Tûzoltó Szövetség 
elnöke augusztus 6-án küldött Botzheim Istvánnak. „Nyilvántartásunk szerint településük önkéntes tûzoltó 
egyesületében szolgálatot teljesítõ mellékletben sorolt önkéntes tûzoltók szolgálati idejükben kerek évfordulóhoz 
érkeztek. A Magyar Tûzoltó Szövetség a települések tûzvédelmében közremûködõ önkéntes tûzoltók erkölcsi 
megbecsülése jeléül Szolgálati Érem kitüntetést alapított. A kitüntetést, valamint az elismerõ oklevelet csatoltan 
megküldöm. Kérem, hogy településük Szent István napi ünnepségén a kitüntetést az érintettnek ünnepélyes keretek 
között átadni szíveskedjen! Kérem, hogy a kitüntetés átadásáról, vagy annak akadályoztatásáról értesíteni 
szíveskedjen. Üdvözlettel Grószné Krupp Erzsébet Pest Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke” 
Miután a dátum lejárt, és az emlékérem nem került, átadásra ezért szeretné ma az ülés elõtt az emlékérmet sok 
szeretettel átadni. A további munkájához erõt és egészséget kíván.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2002.11.28. napján, megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 18 fõvel határozatképes. Sürgõsségi indítványként érkezett egy elõterjesztés: „Pályázati önrész 
biztosítása a közoktatási és közmûvelõdési dolgozók részére. (Et.:200/2002.) és ennek kiegészítése (Et.:200-2/2002.).” 

 

Havas Ferenc: Javasolja a meghívóban szereplõ 11., és 22., napirendi pontot egy napirendi pont keretében 
megtárgyalni. 

 

Bruckner Katalin: Scheffer Lõrincné megkereste a pályázati önrésszel kapcsolatos elõterjesztés ügyében és kérte, 
hogy kerüljön az ülés elsõ felében megtárgyalásra. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Javasolja 4. napirendként való megtárgyalását. Szavazásra tette fel a 
sürgõsségi indítvány napirendre tûzését. 

 

No:1
A Képviselõ-testület a sürgõsségi indítvány felvételét 16 igen, és 1 nem szavazattal elfogadta. 



 

Müller Márton: Kérdése, mikor jár le a 30 napos határidõ a vagyonnyilatkozat leadására vonatkozóan Újvári Hedvig 
képviselõ részt vehet-e az ülésen, miután õ még nem adta le.

 

Heider László jegyzõ: Ma járt le a határidõ, ma volt az utolsó nap, ezért is ült 1 órától a vagyonnyilatkozattal 
foglalkozó bizottság. Tehát ma éjfélig lehet leadni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy éjfélig gyakorolhatja a jogai a képviselõ. 

 

Heider László jegyzõ: A határidõ ma éjfélkor jár le, tehát a képviselõ részt vehet a testület munkájában. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Havas Ferenc módosító indítványát. 

 

No:2
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirend elfogadását. 

 

No:3
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 18 igen szavazattal elfogadta. 

 

Napirendi pontok: Elõadó:

 

1.
 

Felvilágosítás kérés (Et.: 195/2002.)

 
 

2.
 

Polgármesteri beszámoló 
(Et.: 196/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

3.
 

Jelentés a lejárt határidejû határozatokról 
(Et.: 197/2002.) Kosár (Et.: 197-2/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

Zárt 
ülés

Baksa István, Pilisvörösvár Dózsa György utca 11. szám alatti lakos 
fellebbezése (Et.: 153/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



Zárt 
ülés

Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és összeférhetetlenséget vizsgáló 
bizottság elõterjesztése Zbrás Pálné összeférhetetlensége vizsgálata 
tárgyában (Et.: 193/2002.) 

 

Halmschláger Antal
VNYÖVB elnöke

Zárt 
ülés

Vörösvári Újság és a polgármesteri tisztség között fennálló 
összeférhetetlenség bejelentése (Et.: 198/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

4.
 

Német Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelme 
pályázati önrész biztosítása (Et.:200/2002.) 
Közoktatási, közmûvelõdési dolgozók pályázati önrészének 
biztosítása (Et.:200-2/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

5.
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben 
szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére 
szolgáltatási szerzõdés kötése 
(Et.: 151/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

 

6.
 

Templom téri Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatán 4. osztály 
indításának engedélyezése (Et.:146/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

7.
 

Közoktatás 2002 pályázat összegének kiegészítésérõl (Et.:124/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

8.
 

Aljegyzõi pályázat kiírása 
(Et.: 137/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

9.
 

Képzettségi pótlék meghatározása 
(Et.: 127/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

10.
 

Városgondnokság elhelyezése 
(Et.: 143/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

11.
 

Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata (Et
.: 130/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

12.
 

Reneszánsz Rt. részvénycsomag eladása 
(Et.: 167/2002.) 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

13.
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2002. háromnegyed évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló (Et.: 168/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 



14.
 

Az étkezési-, nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló 21/2001. 
(XII. 17.) Kt. sz. rendelet módosítása 
(Et.: 169/2002.) 

 

Heider László
jegyzõ

15.
 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról szóló rendelet elfogadása (Et.: 128/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

16.
 

Vezetõi pótlékról szóló rendelet elfogadása 
(Et. 170/2002.) 

 

Heider László
jegyzõ

 

17.
 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk 
illetménykiegészítésérõl szóló rendelet elfogadása 
(Et:: 171/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

18.
 

1.      Csuka u. 26. szám alatti 4728. hrsz. ingatlan értékesítése (Et
.: 48/2002.)

2.      A Pilisvörösvár, 4851. hrsz alatt felvett ingatlanból 145 m2 
nagyságú terület eladása (Et.:189/2002.)

3.      Görgey u. 1803 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése 
(Et.:192/2002.)

4.      Pilisvörösvár Klapka u., Görgey u. által határolt ún. 
Közpark megnevezésû önkormányzati tulajdonban lévõ 
terület építési telek kialakítását célzó kimérésrõl és 
kijelölésrõl (Et.:191/2002.)

5.      Bányató utcai 592/2 hrsz-ú ún. Közpark kimérése és 
kijelölésrõl (Et.:199/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

19.
 

A köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
összefüggõ tevékenységekrõl a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelezõ igénybevételeirõl szóló, többszörösen 
módosított 8/1996. (VII. 04.) Kt. sz. rendeletre tett törvényességi 
észrevételnek megfelelõ módosítás (Et.:173/2002.) 

 

Heider László
jegyzõ

20.
 

A közterületek használatáról szóló, 5/2002. (III.25.) Kt. sz. rendeletre 
tett törvényességi észrevételnek megfelelõ módosítás (Et.:172/2002.) 
A pilisvörösvári bányatavak hasznosításával kapcsolatos 
haszonbérleti szerzõdésmódosítás aláírásának hatáskörének 
polgármesterre történõ átruházása 
(Et.: 117/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

21.
 

Önkormányzati rendelet módosítása a városkép védelmének egyes 
kérdéseirõl (közmû vezetékek föld alatt történõ vezetésérõl, valamint 
a balesetveszély-forrást jelentõ kõtömbök, oszlopok, karók 
elhelyezésének megtiltásáról) (Et.:194/2002.)

 

Heider László
jegyzõ



22.
 

Felzárkózunk Regionális Fejlesztõ-Tanácsadó-Továbbképzõ
Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása (Et.:177/2002.) 

 

Heider László
jegyzõ

23.
 

Alapító okiratok módosítása:
1.      Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása 

(Et.:178/2002.)
2.      Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának 

módosítása (Et.:120/2002.)

Heider László
jegyzõ

24.
 

Intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak módosítása:
1.      Grádus Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat 

kiegészítésének jóváhagyása (Et.:179/2002.)
2.      Templom Téri Általános Iskola kiegészített Szervezeti és 

Mûködési Szabályzatának jóváhagyása (Et.:180/2002.) 
3.      Német Nemzetiségi Általános Iskola Szervezeti és 

Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyása 
(Et.:181/2002.) 

4.      Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
jóváhagyása (Et.:147/2002.)

5.      Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása (Et.:182/2002.)

6.      Közösségi Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
jóváhagyása (Et.:183/2002.) 

7.      Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának jóváhagyása (Et.:184/2002.) 

8.      Ligeti Cseperedõ Óvoda Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának jóváhagyása (Et.:185/2002.) 

9.      Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatának kiegészítésének jóváhagyása 
(Et.:186/2002.) 

 

Heider László
jegyzõ

25.
 

Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola kötelezõ eszköz és felszerelési 
jegyzékben foglaltak végrehajtására készített ütemtervben foglaltak 
végrehajtására elfogadott ütemterv módosítása (Et.:176/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

26.
 

Feladatátadás a Pest megyei Önkormányzatának 
(Et.: 190/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

1. napirendi pont 
Felvilágosítás kérése 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Kárpáti János: A Kodály és Honvéd utca közötti buszmegálló melletti parkoló részen, ahol éjszakánként a Volán 
buszok parkolnak, igen sokáig járatják a motort. A probléma az, hogy az úttól a telkek lejjebb helyezkednek el, és a 
füst lemegy, és az ott lakók éjszaka nem tudnak aludni. Kérésük, hogy jelöljön ki az önkormányzat máshol e célra egy 
parkolóhelyet. Írásos választ kér arra vonatkozóan, hogy van-e az önkormányzattól arra engedélyük, hogy a Volán 
buszok ott parkolhatnak. 



Erkel u.-i szennyvízátemelõvel kapcsolatban, kapott bejelentést, mert elszaporodtak a vaspondrók, és nyitott árokba 
vezetik be a fekáliát, amikor esõzés van. Kéri, hogy a Városgondnokság felé történjen intézkedés, hogy ez az állapot 
megszûnjön. Erre is írásbeli választ kér. 

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a Botzheim István volt polgármestertõl még mennyi ideig készülhet 
elõterjesztés a Képviselõ-testület részére. Rendszeresen az õ neve olvasható az elõterjesztésen. 

 

Heider László jegyzõ: Azokon az elõterjesztéseken szerepel, amelyek még márciusban készültek, csak nem kerültek a 
testület elé. 

 

Pándi Gábor: A korszerûsített közvilágítás megtörtént, és a Puskin közbe tettek két oszlopot, amely mellõl nem 
szállították el a közel 1 m3 sittet. Kéri, hogy a Hivatal ez ügyben intézkedjen. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A beruházás befejezõdött, de az átadás-átvétel még folyamatban van. Sok 
hibát jegyeztek fel és a kivitelezõt számon kérik, és addig a számla nem kerül kiegyenlítésre. 

 

Müller Márton: Véleménye, hogy a kivitelezõ nem végezte jól a munkáját, helyenként a járda közepére helyezték el 
az oszlopot. Javasolja, hogy ne vegye át senki ezt a munkát. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Erre írásban válaszolnak. Lezárta napirendi pontot. 

 

2.      napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.:196/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, majd szavazásra tette fel a 
beszámoló elfogadását.

 

No: 4
A Képviselõ-testület a Polgármesteri beszámolót 18 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

3.      napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.:197/2002.)

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Heider László jegyzõ: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kérdése, hogy a testület elfogadhatónak tartja-e a 
jelentés alaki és tatalmi formáját. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a jelentést a lejárt határidejû határozatokról. 

 

No: 5
A Képviselõ-testület a jelentést a lejárt határidejû határozatokról 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. A következõ napirendi pont Baksa
István fellebbezése, amit zárt ülésen kell, hogy a testület megtárgyaljon. Ügyrendi javaslata, hogy a zárt ülésen 
kerüljenek megtárgyalásra az összeférhetetlenséget tartalmazó napirendi pontok. 

 

No: 6
A Képviselõ-testület az ügyrendi javaslatot 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

 

Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 

Zárt ülésen hozott határozatok:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 200/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata (Zárt ülés) 
Baksa István fellebbezésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Baksa István, a 01-2163-4/2002. számú határozat ellen 
irányuló fellebbezését elutasítja és az elsõfokú határozatot helyben hagyja.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a kézhezvételkor jogerõssé válik. Jogszabálysértés esetén a 
kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Budakörnyéki Bírósághoz címzett, de Pilisvörösvár Város Polgármesteri 
Hivatalánál benyújtandó keresettel lehet élni.
A kihelyezett tárgyak a kerékpáros és a gépjármûfogalomra egyaránt potenciális veszélyt jelentenek, arra való 
tekintettel, hogy ezen a helyszínen kanyarodik a Dózsa György utca a Fõ út felé, és egyes hosszabb gépjármûveknek 
nagyobb ívben szükséges kanyarodniuk, azonban ezt a közterületre kihelyezett 5 darab facölöp akadályozza, és adott 
esetben kárt is okozhatnak a gépjármûvekben, mely – mivel közterületrõl lévén szó – az Önkormányzatra ró kártérítési 
kötelezettséget.
A fentiek figyelembevételével adta ki Pilisvörösvár Város polgármestere a fenti határozatát, hivatkozva a közterületek 
használatáról szóló 5/2002. (III.25.) Kt. sz. Rendeletben foglalt jogkörére és a rendelet elõírásaira.
A Kt. rendelet 7.§ (2) bek. elõírja, hogy „a közterület rendeltetésszerû használata mások hasonló célú jogait nem 
csorbíthatja”.
A Kt. rendelet 7.§ (3) bek. szerint „Rendeltetésétõl eltérõ a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy 
annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerû igénybevételét az e rendeletben meghatározott módon 
akadályozza.”
A Kt. rendelet 9.§ (2) bek. szerint „Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-
használat ... indokolatlanul korlátozná a település közlekedését”.
A Kt. rendelet 16.§ (1) bek. alapján „A közterület-használati engedély közérdekbõl bármikor visszavonható”.



 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen 4 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 201/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata (Zárt ülés) 
Zbrás Pálné képviselõ összeférhetetlenségérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Horváth József – Zbrás Pálné képviselõ 
asszony összeférhetetlensége tárgyában – 2002. október 30-án kelt beadványát nem tartja megalapozottnak. Az 
összeférhetetlenségre irányuló indítványt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdésének m.) pontja alapján elutasítja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 4 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 202/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata (Zárt ülés) a 
Vörösvári Újság és polgármesteri tisztség között fennálló összeférhetetlenségrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi Grószné Krupp Erzsébet polgármester 
bejelentését, hogy a „Vörösvári Újság” önkormányzati újság felelõs kiadói tevékenység a polgármesteri tisztségével 
összeférhetetlen, ezért a felelõs kiadói tisztségrõl lemond. 

 

A Képviselõ-testület a folyóiratát, a „Vörösvári Újság” lapkiadását 2002. november 28. napjával a Városi 
Könyvtárhoz telepíti. (2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 82.) A „Vörösvári Újság” Alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:
„2.) A Szerkesztõség címe: Közösségi ház 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 127.

11.  A lap kiadója: Városi Könyvtár 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 82.
12.  Felelõs kiadó: Városi Könyvtár vezetõje”

 

Továbbá a Képviselõ-testület 2002. november 28. napjával módosítja a Városi Könyvtár Alapító okiratát: 
„Kiegészítõ tevékenysége: „Vörösvári Újság lapkiadása.”
Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy 2002. december 31-ig a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát módosítsa és 
jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselõ-testületnek. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta.



 

4.      napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelme pályázati önrész biztosítása (Et.:200/2002.) 

Közoktatási, közmûvelõdési dolgozók pályázati önrészének biztosítása 
(Et.:200-2/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az OKSB tárgyalta, elsõnek a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola kérését, majd más intézménybõl is érkeztek igények. A pályázat benyújtásának 
határideje november 29. 

 

Bruckner Katalin: Érintettséget szeretné bejelenteni, mert édesanyja is adott be a pályázatot. 

 

Müller János: Kérdése, hogy az intézmények mikortól adhatták le pályázati igényüket, miért került ez a testület elé 
sürgõsséggel.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Október 22-én jelent meg a pályázati kiírás. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Miáltal egy képviselõ bejelentette az érintettségét, kéri, hogy szavazzanak 
arról, hogy elfogatják-e az érintettséget, és kizárják-e a szavazásból.

 

No:7
A Képviselõ-testület a szavazásból való kizárást 9 igen, 8 nem szavazattal elutasította. 

 

Kárpáti János: Kérdése, hogy mi az elõterjesztésben szereplõ 2,6 millió Ft-nak a forrása. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Szeretne pontosítani, 1,36 millió Ft önrészrõl lenne szó. A jelenlegi általános 
tartalékkeret 918 eFt. 

 

Kárpáti János: Véleménye, hogy ne fogadják el az elõterjesztést. 

 

Müller Márton: Javasolja a jövõ évi költségvetés terhére a Német Nemzetiségi Általános Iskolának a pályázatát 
támogatni, mert az eddigi pályázatokon a többi intézmény már sikeresen rész vett. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A pályázatot be lehet nyújtani önrész biztosítása nélkül is. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az elõzõ számítógépes pályázatnál csak önrésszel lehetett pályázni, viszont ennél 
a pályázatnál az önrész elõnyt jelent. 



 

Temesvári Anna: Kérdése, hogy elõzõ felszólalásánál Müller Márton úgy gondolta-e, hogy csak a Vásár Téri Iskolát 
támogassa a testület. Õk legutóbb nem pályáztak, mert nem tudták, hogy mire számíthatnak. Az Oktatási Bizottság 
támogatta a kérést. 

 

Molnár Sándor: Kéri, hogy ha ilyen igény merül fel, akkor a Pénzügyi Bizottsághoz kerüljön megvitatásra. Kérdése, 
hogy nem lehetséges-e az, hogy aki pályázik az biztosítsa az önrészt. 

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a pályázat esélye mennyiben csökken, ha nincs önrész. Kérdése, 
hogy mi az önrész forrása. 

 

Müller János: A napirendi pont felvételénél nemmel szavazott, mert a pályázat benyújtására minden intézménynek 
lett volna ideje, és minden bizottság megtudta volna tárgyalni. Ilyen napirendi pontokat, amikor minden bizottság heti 
rendszerességgel ül, nem kellene sürgõséggel felvenni. 

 

Heider László jegyzõ: A pályázatnál természetesen elõnyt jelent az önrész. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 

 

No:8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 203/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a közoktatási, 
közmûvelõdési dolgozók pályázati önrészének biztosításához

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Közösségi Ház 
közalkalmazottainak pályázati önrészét az általános tartalékkeret hiánya miatt nem tudja biztosítani.
Felkéri az intézmény vezetõit, hogy a pályázatokat önrész vállalása nélkül nyújtsák be.

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Intézmény vezetõje

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

5.      napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben szakmai alapfeladat keretében szellemi 

tevékenység végzésére szolgáltatási szerzõdés kötése (Et.: 151/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztés.



 

Heider László jegyzõ: Az elõterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs, ez egy mulasztásos törvénysértés feloldása, 
ezért kéri a rendelet elfogadását. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztést a Bizottságok elfogadták, szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. 

 

No:9
17/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott
költségvetési szervben, szakmai alapfeladat keretében, 

szellemi tevékenyég szolgáltatási szerzõdésekkel, számla 
ellenében történõ igénybevételérõl

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 18 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

 

6.      napirendi pont
Templom téri Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatán 4. osztály indításának engedélyezése (Et.:146/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. 

 

Heider László jegyzõ: Szeptemberben jelezte az iskola az igényét, de az elõterjesztés tárgyalására nem került sor az 
elõzõ testületnél. Az intézmény már beindította a 4. osztályt, ezért kéri, hogy a testület fogadja el. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 204/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola 4. gyógypedagógiai csoportjának indításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola 4. csoportjának 
mûködését jóváhagyja a 2002/2003-as nevelési évre. 
A mûködés feltételeit az intézmény belsõ átcsoportosításának, bérmegtakarításának terhére biztosítja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ, Intézményvezetõ



 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

7.      napirendi pont
Közoktatás 2002 pályázat összegének kiegészítésérõl (Et.:124/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. Kéri, mivel ez egy régen elkészített elõterjesztés a benne szereplõ szerzõdés a mai állapotoknak 
megfelelõen kerüljön kijavításra a dátumot és a polgármester nevét illetõen. Szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 

 

No:11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 205/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata közoktatás 
2002. pályázat összegének kiegészítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a magyar nyelvtan és helyesírás felméréséhez a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a Templom Téri Általános Iskola 5. évfolyamán a „közoktatás 2002” 
pályázaton nyert összeget kiegészíti 300.000 Ft-tal a 2002. évi Költségvetési rendeletben biztosított pályázati önrész 
terhére. 

 

Felkéri a Jegyzõt a költségtérítési rendelet módosítására. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8.      napirendi pont
Aljegyzõi pályázat kiírása (Et.: 137/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Heider László jegyzõ: A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Képviselõ-testület eredménytelennek 
nyilvánítja a beérkezett aljegyzõi pályázatot, úgy 30 napon belül köteles kiírni újat. Az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatnál a 2. pontról javasol dönteni. Kéri, hogy a pályázat benyújtásának határidejét módosítsák 30 
napról 15 napra. 



 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a Belügyi Közlönyben mekkora a hirdetés költsége. 

 

Heider László jegyzõ: A Belügyi Közlönyben történõ hirdetés ingyenes, viszont más lapokban igen költséges.

 

Zbrás Pálné: Kérdése, hogy az aljegyzõi pályázathoz kíván-e majd munkakört is kötni a Jegyzõ Úr. 

 

Heider László jegyzõ: Az Ötv. úgy rendelkezik: „A Képviselõ-testület a jegyzõ javaslata alapján a jegyzõre 
vonatkozó szabályok szerint, jegyzõ helyettesítésére a jegyzõ által megjelölt feladat ellátására aljegyzõt nevez ki.” Az 
államigazgatási témát érintõ ügyeket kívánja majd az aljegyzõnek átadni. 

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mióta nincs betöltve az állás. 

 

Heider László jegyzõ: 2000-tõl.

 

Szakszon József alpolgármester: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy az aljegyzõi státuszra vonatkozó bért a 
költségvetésben minden évben beállítják, de az összeg nem kerül felhasználásra, benne marad a hivatal 
költségvetésében bérmaradványként. Javasolja, hogy ezt szüntessék meg, ha a továbbiakban sem kerül az állás 
betöltésre mindaddig, amíg nincs aljegyzõ.

 

Heider László jegyzõ: Ez a javaslat törvénysértõ, mert a státusz mellé bért is kell rendelni.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy Hivatalon belül meg lehet-e oldani a szakemberképzést. 

 

Heider László jegyzõ: A törvény kötelezõen elõírja a pályáztatást, de az az álláspontja, hogy Hivatalon belül kell 
biztosítani az elõremenetelt. Sajnos eddig olyan pályázatok érkeztek amelyek nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. 

 

Szakszon József alpolgármester: A Hivatal még egyszer sem mondta azt, egy költségvetési év végén, hogy mivel az 
aljegyzõi állás nem került betöltésre a bértömeget visszahelyezi a szabadon felhasználható pénzek közé. 

 

Müller János: Kérdése, hogy jól értette-e, hogy a Jegyzõ úr azt mondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ne foglalkozzon 
ezzel a pénzzel.

 

Heider László jegyzõ: Igen, mert az Alpolgármester Úr javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a pénzt vonja vissza. 
Erre válaszolta azt, hogy a Pénzügyi Bizottságnak nincs ebben hatásköre. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a vitát. Szavazásra tette fel a módosító indítványt. 



 

No:12
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 13 igen 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot. 

 

No:13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 206/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata az aljegyzõi 
álláspályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 96/2002. (III.25) Kt. sz. határozatával meghirdetett 
aljegyzõi pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, ezzel egyidejûleg a Képviselõ-testület Pilisvörösvár Város 
Polgármesteri Hivatalának aljegyzõi állásra vonatkozó pályázati kiírást az elõterjesztésben foglalt hirdetéstervezettel 
elfogadta, és felkéri a jegyzõt, hogy a pályázat meghirdetésérõl gondoskodjon. A Belügyi Közlönyön kívül egyéb 
folyóiratban a pályázat ne jelenjen meg. 

 

Pályázati kiírás
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére.
Pályázati feltételek: - igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, 
- közigazgatási szakvizsga, vagy jogi szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- közigazgatási szervnél szerzet legalább 2 éves gyakorlat.

 

Pályázathoz mellékelni kell:- részletes önéletrajzot,
- szakmai tevékenységet részletezõ ismertetõt,
- képesítést tanúsító okirat hiteles másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.
Pályázat benyújtásának határideje: A Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
Pályázatokat Pilisvörösvár Város jegyzõjéhez kell benyújtani Polgármesteri Hivatal 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. tér 
1.
Pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõen várhatóan a második testületi ülésen.

 

1.      Határidõ: 30 nap Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 



9.      napirendi pont
Képzettségi pótlék meghatározása (Et.: 127/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményét, majd szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

No:14
18/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

4/1999. (IV.12.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 17 igen, 1 nem szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

10.  napirendi pont
Városgondnokság elhelyezése (Et.: 143/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Szakszon József alpolgármester: Az elõterjesztés Botzheim István gondolatait tartalmazza. A szakmai véleményben 
az szerepel, hogy ezt a problémát nem volt idõ testület elé hozni, és az ügyben lépni kellett. Az igazság az, hogy ebben 
az ügyben Képviselõ-testületi ülés nem lett összehívva. Javasolja, hogy készüljön egy új elõterjesztés. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket. 

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy szerepeljen a határozatban az, hogy felkérik a polgármestert egy új 
elõterjesztés készítésére, amelyben foglalkoznak a Városgondnokság végleges elhelyezésével. Kéri, hogy az 
elhelyezésre fordítandó összeg a jövõ évi költségvetésben külön soron szerepeljen. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az összefoglalt határozati javaslatot, majd szavazásra tette fel. 

 

No:15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 207/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
Városgondnokság elhelyezésérõl

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Városgondnokság költségvetésében rendelkezésre álló 
mûködési kiadásokból az épület átalakításához szükséges 6.000.000 Ft fedezetet a felújítási kiadásokra átcsoportosítja. 
Ennek megtörténtét tudomásul veszi, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Városgondnokság ügyében a vizsgálatot 
indítsa el, illetve a Városgondnokság elhelyezésének végleges megoldását készítse elõ. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester, Jegyzõ 

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

11.  napirendi pont
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata (Et.: 130/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, elmondta, hogy az Alapító okirat 
elkészítése a Képviselõ-testület kötelessége. Ismertette a Ügyrendi Bizottság véleményét, majd szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No:16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 208/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát a 
130/2002. sz elõterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

12.  napirendi pont
Reneszánsz Rt. részvénycsomag eladása (Et.: 167/2002.) 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. 

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a licitálás mekkora költséggel jár. 

 

Heider László jegyzõ: Nem tudja, hogy mennyi a közjegyzõ tiszteletdíja. 

 

Bruckner Katalin: Szeretné jelezni, hogy nem kapott erre a napirendi pontra elõterjesztést. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szünetet rendelet el.

 

Szünet: 18:28-18:44

 

Heider László jegyzõ: A Szervezési osztály minden képviselõt telefonon megkereset azért, hogy biztos legyen abban, 
hogy minden elõterjesztést megkaptak-e. Az osztály egyetlen képviselõtõl sem kapott olyan visszajelzést, hogy 
valamely elõterjesztéssel nem rendelkezik. 

 

Molnár Sándor: Véleménye, hogy a licitálásokat a többi licitálásra váró ingatlannal együtt kellene lebonyolítani 
annak érdekében, hogy a közjegyzõt egyszer kelljen foglalkoztatni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a módosított határozati javaslatot, majd szavazásra tette fel. 

 

No:17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 209/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Reneszánsz 
Kõfaragó Rt.-ben lévõ részvénycsomag értékesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Reneszánsz Kõfaragó Rt. 700 eFt névértékû 
részvénycsomagját licit útján értékesíti, melynek kikiáltási ára 1 millió Ft. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerzõdés megkötésére. 
Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. 

 

Határidõ: egyéb licitre kerülõ ingatlanok értékesítése Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Tekintettel arra, hogy ez az elsõ licitrõl történõ döntése a testületnek, az 
ezután következõ licitre kerülõ ingatlanok tekintetében meg kell határozni azt, hogy milyen körben kerüljön 
meghirdetésre, milyen feltételekkel, mekkora licitlépcsõvel. Lezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

 

13.  napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2002. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (Et.: 168/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

 

 

 

No:18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 210/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata az 
Önkormányzat 2002. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2002. év háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a 168/2002. számú elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 18 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

14.  napirendi pont
Az étkezési-, nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló 21/2001. (XII. 17.) Kt. sz. rendelet módosítása (Et

.: 169/2002.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, majd szavazásra tette fel a rendelet elõterjesztés szerinti változatát. 

 

No:19
19/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelet 

az intézményi étkezési, nyersanyagnorma és térítési 
díjakról szóló 21/2001. (XII.17.) Kt. sz. rendeletének 



módosítása

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 18 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

15.  napirendi pont
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet elfogadása (Et.: 128/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. 

 

Kárpáti János: Felvilágosítást kapott a Gazdálkodási osztálytól, hogy egy elõlegrõl van szó a rendeletben, amelyet 
egy bizonyos idõn belül vissza kell fizetni. 
Heider László jegyzõ: A rendelet célja az, hogy a hivatali dolgozók rendkívüli kiadásait megelõlegezzék, majd az 
folyamatosan levonásra kerül a következõ hónapi béreibõl. Ez nem egy adomány, hanem egy elõleg, amelyet köteles a 
köztisztviselõ visszafizetni a tárgyévben maximum 6 hónapon belül. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

 

 

 

No:20
20/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egészségügyi 

juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 18 igen szavazattal hozta. 

 



A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

16.  napirendi pont
Vezetõi pótlékról szóló rendelet elfogadása (Et. 170/2002.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, majd szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

No:21
21/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

vezetõi pótlék megállapításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 18 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

17. napirendi pont
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl szóló rendelet elfogadása (Et

:: 171/2002.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, majd szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

No:22
22/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 17 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

18. napirendi pont
Önkormányzati ingatlanok:

1.) Csuka u. 26. szám alatti 4728. hrsz. ingatlan értékesítése (Et.: 48/2002.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Molnár Sándor: Az ingatlanok értékesítését követõen, a befolyt összeg sorsáról nem tud jelenleg a testület semmit, és 
ezért alakult ki az a helyzet, hogy ebben a témában a képviselõk nem tudják tájékoztatni a lakosságot. Kéri a 
Polgármestert, hogy tájékoztassa a testületet arról, hogy az eladásra szánt ingatlanból befolyt összeget milyen célra 
kívánják fordítani.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy készüljön egy elõterjesztés, amely azzal foglalkozik, hogy az 
ingatlaneladásból befolyt összeget milyen fejlesztésekre fordítják. 

 

Müller Márton: Egy koncepciót kellene kidolgozni, ahol látják azt, hogy mit kívánnak elérni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, amelyek a napirendi pont levételére 
irányulnak. Ezúton visszavonja az elõterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Hivatal Szúnyog Annának levelére 
válaszol. A 2003. évi koncepcióban javasolja megfogalmazni azt, hogy az ingatlan értékesítésbõl származó összegeket 
az önkormányzat vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra fordítják.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy a napirend levétele mellett lehetne hozni egy határozatot 
amelyben egy nemleges válasz kerül megfogalmazásra. 

 

Halmschláger Antal: Javasolja, hogy minél elõbb tárgyaljanak a Rendezési Tervvel kapcsolatban. Javasolja levenni a 
napirendrõl az elõterjesztést. 

 

Molnár Sándor: Javasolja, hogy a Csuka utcai ingatlanhoz hasonló foghíjas telkek is kerüljenek értékesítésre. 

 

Müller Márton: A Csuka u.-i ingatlan egy romos épület, a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében javasolja, hogy 
egy vállalkozó az anyag fejében bontsa le. 



 

Pándi Gábor: Kint járt a helyszínen, ez az épület nem romos, csak nincs befejezve. Véleménye, hogy életveszély nem 
áll fenn. 

 

 

 

2.) A Pilisvörösvár, 4851. hrsz alatt felvett ingatlanból 145 m2 nagyságú terület eladása (Et.:189/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ II. számú határozati javaslatot kiegészítve a négyzetméter árral, amely 6.000 Ft.

 

No:23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 211/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári, 4851 hrsz alatti ingatlan 145 m2 nagyságú területének eladásáról
                                                                                                                 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 4851 hrsz alatt felvett 
ingatlanból az elkészített telekhatár rendezési vázraj szerint 145 m2 nagyságú területet eladja Dr. Kovács Zoltán és 
neje számára 6.000 Ft/m2 áron, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerzõdés megkötésére.

 

Határidõ: 30 nap Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

3.) Görgey u. 1803 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése (Et.:192/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket. 

 

Falics Jánosné: Megkereste az ott lakókat, akik hozzájárulnak az értékesítéshez, és a 3 méteres sáv kialakításához. Az 
ügy úgy kezdõdött, hogy Lõrinc Józsefné elkerített az önkormányzati tulajdonból 5 métert, majd az önkormányzat 
felhívta a figyelmét, hogy adja vissza a terület. Õ erre levelet írt, amelyet a környezõ lakókkal is aláíratott. Az aláírók 
közül 2 fõ vikkend területen lakik, 1 fõ már nem lakik ott, 1 fõ beírta a környezõ kocsmának a címét, és 4 fõ pedig 
Pilisszentiváni lakos.

 

Müller János: A KPB megtárgyalta az elõterjesztést, 3 méteres sávot javasol szabadon hagyni, és 10 eFt/m2 áron 
értékesíteni. A licit mértékére kér javaslatot. 



 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy ne 3 méteres sávot hagyjanak el, hanem egy szélesebb, útnak való területet. 

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy hozzanak egy általános érvényû licitre vonatkozó határozatot. 

 

Bruckner Katalin: Az ottani lakosok azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy tolmácsolja azon kérésüket, hogy legyen 
egy átjáró, és a licitálás során a Vörösváriak elõnyben részesüljenek. 

 

Heider László jegyzõ: A licitnek megvannak az eljárási szabályai, amely ilyen jellegû diszkriminációt nem tesz 
lehetõvé. 

 

Müller Márton: Pilisszentivánon megoldották, amikor parcelláztak, a Szentivániak voltak elõször értesítve, hogy 
vásárolhassanak. 

 

Müller János: Pilisszentivánon úgy történt, hogy meghirdették és licit útján árulták. Kéri, hogy a licit mértékét 
állapítsák meg. 

 

Molnár Sándor: Javasolja a 10% emelést, és ha a Vörösvári lakosok jobban szeretik Vörösvárt, akkor többet adnak 
érte.

 

Halmschláger Antal: A Településrendezési Terv tárgyalása során azokat a pontokat is bele kellene venni, hogy az 
ingatlanokat mi módon értékesítik. Javasol az átjáróra a 2-3 métert hagyni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Elfogadásra javasolja az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati 
javaslatot. 

 

Szakszon József alpolgármester: A licitlépcsõre 10 eFt-ot javasol ingatlanonként. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A 10 eFt-os licitlépcsõ a már megállapított vételárra vonatkozik. A mai 
döntés arról szól, ami az elõterjesztés II. határozati javaslatában szerepel. 

 

Heider László jegyzõ: A testületnek most arról kell döntenie, hogy mekkora a négyzetméter ára az értékesítendõ 
ingatlannak. A licit módja külön kerül a testület elé a többi licitre kerülõ ingatlannal együtt. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az eredeti határozatban 8.000 Ft/m2 ár van megjelölve 2 m elhagyással, a 
bizottságok 10.000 Ft/m2 árat javasolnak 3 m elhagyással. Szavazásra tette fel a bizottságok által módosított határozat 
elfogadását.



 

No:24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 212/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Görgey u. 
1803 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Görgey u. 1803 hrsz-ú ingatlan 1/1-es tulajdoni 
hányadát két önálló építési telekként értékesíti 10.000 Ft/m2 áron, licitálás formájában úgy, hogy 3 méteres sávot az 
ingatlan északi határától a déli oldal felé gyalogátjáró részére közterületként kiszabályoz. Értékesítésre csak a 
fennmaradó terület kerül a földmérõ által kimért négyzetméter területnek megfelelõen. 
A Képviselõ-testület az ingatlan érékesítése kapcsán felmerülõ költségeket biztosítja (telekkitûzés, telekszabályozás, 
hirdetési költség) a mûszaki osztály részére jóváhagyott keret terhére.

 

Határidõ: 30 nap Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

4.) A Pilisvörösvár, Klapka u. Görgey u. által határolt ún. Közpark megnevezésû önkormányzati tulajdonban 
lévõ terület építési telek kialakítását célzó kimérésérõl és kijelölésérõl (Et.:191/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, és a határozati javaslatot. 

 

Kárpáti János: Kérdése, lehetséges-e, hogy a kiméretés jövõre kerüljön kifizetésre. 

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy rendelkeznie kell a testületnek egy koncepcióval a földméréseket, 
és az értékesítéseket illetõen. 

 

Müller János: A Béldeki a telkeket, csak felméri és ad egy vázlattervet, ami alapján megállapítható, hogy mekkora 
telkeket lehet kialakítani. Kéri, hogy az általános tartalékkeretbõl kerüljön megszavazásra. 

 

Halmschláger Antal: Kérdése, hogy a Hivatal térképkivonatról megtudja-e állapítani, hogy mekkora területrõl van 
szó. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nem mert geodéziai felmérések is szükségesek. Szavazásra tette fel a 
határozati javaslat elfogadását. 

 



 

 

 

 

 

No:25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 213/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári, Görgey u., Klapka u. által határolt, ún. Közparkról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Görgey u., Klapka u. által 
határolt, ún. Közpark megnevezésû területet építési telek kialakítását célzó szándékkal kiméreti és kijelölteti. Ezzel 
egyidejûleg felhatalmazza a Polgármestert, az ehhez szükséges szerzõdések megkötésére és a Rendezési Terv ennek 
megfelelõ módosításoknak kezdeményezésére. 

 

Határidõ: 30 nap Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

5.) A Pilisvörösvár, Bányató utcai 592/2 hrsz. alatt felvett ún. Közpark megnevezésû önkormányzati 
tulajdonban lévõ terület építési telek kialakítását célzó kimérésérõl és kijelölésérõl

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket. 

 

Halmschláger Antal: Kérdése, hogy a Közparkká való átminõsítésrõl nem kell-e dönteni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A határozati javaslat tartalmazza, hogy a Rendezési Terv módosítása is 
szükséges. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No:26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 214/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári, Bányató utcai 592/2 hrsz alatt felvett, ún. Közparkról

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Bányató utcai 592/2 hrsz
alatta felvett ún. Közpark megnevezésû terület építési telek kialakítását célzó szándékkal kiméreti és kijelölteti a 
feladatot legkedvezõbb áron elvégzõ földmérõvel, ezzel egyidejûleg felhatalmazza a Polgármestert, az ehhez 
szükséges szerzõdések megkötésére. 

 

Határidõ: 30 nap Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

19. napirendi pont
A köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggõ tevékenységekrõl a szervezett 

köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételeirõl szóló, többszörösen módosított 8/1996. (VII. 04.) Kt. sz. 
rendeletre tett törvényességi észrevételnek megfelelõ módosítás (Et.:173/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

 

No:27
23/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete

a köztisztasággal, a település szilárd és folyékony hulladékkal összefüggõ tevékenységérõl a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló, többszörösen módosított 8/1996. (VII.04.) Kt. sz. 

rendelet módosításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 17 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képzeti. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

20.  napirendi pont



A közterületek használatáról szóló, 5/2002. (III.25.) Kt. sz. rendeletre tett törvényességi észrevételnek megfelelõ 
módosítás (Et.:172/2002.)

A pilisvörösvári bányatavak hasznosításával kapcsolatos haszonbérleti szerzõdésmódosítás aláírásának 
hatáskörének polgármesterre történõ átruházása 

(Et.: 117/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Heider László jegyzõ: A 172/2002. sz. elõterjesztést visszavonja, mivel vannak még a rendeletben jogértelmezési 
problémák, és azok további koordinációt igényelnek.

 

Müller János: Nem érti, hogy a Jegyzõ úr miért vonja vissza az elõterjesztést, minden bizottság megtárgyalta, ahol a 
szakma képviseletében minden személy megjelent és kifogást senki sem emelt.

 

Heider László jegyzõ: Kéri, hogy az elõterjesztõ mondja el a véleményét. 

 

Zakariás János közterület-felügyelõ: A Közigazgatási Hivatal észrevétele arra vonatkozott, hogy a Búcsú tartására 
vonatkozó közterület-foglalási engedély kiadására a közterület foglalási engedélyt a jelenleg érvényben lévõ rendelet 
szerint pályáztatás útján adja ki a Hivatal. A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint bizonyos köröket kizárhat abból, 
hogy a közterület foglalási engedélyüket megkaphassák. Ez gyakorlatban nem megfelelõ, mert akkor nem lesz 
szabályozás a Búcsú megtartására. Annyiban javasolja módosítani a rendeletet, hogy ahol az szerepel, hogy az 
államigazgatási eljárásokról szóló szabályok szerint kell a közterület használatot kiadni, ott egy olyan utalást javasol 
betenni a rendeletbe, „kivéve a Búcsú”. 

 

Szakszon József alpolgármester: A Búcsú területét egy cég megpályázza és az a cég tovább kiadja a területet a 
mutatványosoknak. Nem érti, hogy miért nem lehet a rendeletrõl szavazni. 

 

Heider László jegyzõ: Technikailag megoldható, a kollegák megfogalmazzák a kiegészített szöveget. 

 

Havas Ferenc: A két napirendi pontot azért kívánta egyben tárgyalni, mert az egyik elõterjesztésben szerepel az, hogy 
a Polgármester Asszony vegye fel a kapcsolatot a Horgász Egyesülettel és kösse meg a szerzõdést. Az 5/2002. (III.25.) 
Kt. sz. rendelet 8. § d.) pontjában szerepel „a bányatavak partján csónakok kikötésére szolgáló eszközök feljáró, 
stégek horgászbódék engedélyezéséhez engedélyt kell kérni.” Ezt a részt szeretné kivetetni a rendeletbõl, azért, mert 
egy új szerzõdés kell kötnie a Horgász Egyesületnek az Önkormányzattal. Nem szeretné, ha ez a mondat akadályozná 
a szerzõdés megkötését. Javasolja, hogy KPB, a KVB és a VFB egy hosszú távú elképzelést dolgozzon ki, mert a 
szerzõdés 15 évre fog szólni. A rendeletben a Horgász Egyesület szempontjait, és az 1985-ben kötött megállapodást 
nem vették figyelembe, amely jelenleg is érvényben van. Vannak olyan stégek is amelyet mindenki használ. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Leveszi napirendrõl a meghívóban szereplõ 11.) és 22.) napirendi pontot. 

 

Müller János: Véleménye, hogy egy héten belül ezt egy bizottság sem tudja megtárgyalni. Javasolja, hogy 
egyeztessen a Hivatal az Egyesülettel, és azt követõen kerüljön a bizottságok elé az ügy. 



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

21.  napirendi pont
Önkormányzati rendelet módosítása a városkép védelmének egyes kérdéseirõl (közmû vezetékek föld alatt 

történõ vezetésérõl, valamint a balesetveszély-forrást jelentõ kõtömbök, oszlopok, karók elhelyezésének 
megtiltásáról) (Et.:194/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést, és a 
bizottsági véleményeket, elmondta, hogy kiosztásra került a Hivatal által az elõterjesztéshez egy kiegészítés. 

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy minden kábelt vezessenek a föld alatt. 

 

Müller János: A Bizottságok az elõterjesztést megtárgyalták, viszont a kiegészítést nem. 

 

Heider László jegyzõ: A Hivatal maximálisan igyekszik teljesíteni a képviselõk kérését.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy a rendelet szabályozza-e azt, hogy milyen tárgyat lehet kitenni a balesetveszélyt 
jelentõ kõtömbök és karók helyett. Javasolja, hogy szabványos „Demszky” karót lehessen elhelyezni a szükséges 
helyekre.

 

Müller János: Nem szándéka ugráltatni a Hivatal dolgozóit, hanem a munkáját akarja végezni. Soha nem kért 
törvénytelen dolgot, csak annyit, hogy amikor bizottsági ülést tartanak, az elõterjesztések meglegyenek. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elmúlt hetek folyamán kábelfektetések történtek a Városban, és az 
úthelyreállításoknál kikötésre került, hogy viacolor burkolattal kell a vállalkozónak a helyreállítást elvégeznie. A KPB 
elnöke kérte a Hivatalt, hogy készítsen elõterjesztést, az oszlopokra vonatkozóan, milyen közterületi díjat lehet 
kiszabni. Az elõterjesztés nem készült el, mert a törvény a már meglévõ villanyoszlopokra a bérleti, vagy az egyszeri 
megváltási díjat nem engedélyezi. Véleménye, hogy ha visszamenõlegesen nem tudják érvényesíteni jogaikat, akkor a 
jövõben építendõ felszíni mûtárgyak tekintetében legyen egy szabályozás. A szabályozás elkészült, sajnos bizottságok 
nem tudták megtárgyalni, ezért kérte, hogy az ülésen kerüljön kiosztásra, és a december 5-i ülésen, miután a 
bizottságok megtárgyalták, akkor kerül napirendre. Az elõterjesztõ úgy véli, hogy lekésik az 5 napos határidõt, ami a 
rendeletmódosításhoz szükséges. Javasolja, hogy a bizottságok által tárgyalt részt fogadják el, és a kiegészítést a 
következõ ülésen tárgyalják. 

 

Molnár Sándor: A vállalkozóknak most egy vizsgálatot kell végezniük saját területükön, amely kapcsán felmérik azt, 
hogy van-e valamiféle veszélyhelyzet a környezetükben. Véleménye, hogy az ELMÛ-nek is ezt meg kellene tennie. 
Felháborító, hogy helyenként a járdán van az oszlop és az emberek fejjel mennek neki, ha nem veszik észre. 



 

Havas Ferenc: Az új területeken is elõfordul az, hogy a járda közepére helyezték el a villanyoszlopokat. A 
parcellázáskor a tulajdonosok kérték, hogy a föld alatt vezessék el a kábeleket, amit nem tettek meg pedig az erre 
vonatkozó különbözetet kifizették volna. 

 

Szakszon József alpolgármester: Ha akkor lett volna erre vonatkozóan egy rendelet, akkor nem történt volna ez meg. 

 

Müller János: A Hunyadi utcában érdemes megnézni a kábel lefektetéseket, össze-vissza vezetik árkot-bokrot 
kikerülve. 

 

Havas Ferenc: A Vízmûvek a Hõsök terén felbontotta a viacolort aminek, már több hete, és azóta is úgy áll. Meg 
kellene határozni egy idõt, ami alatt el kell végeznie a Vízmûnek a helyreállítást. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. 

 

No:28
24/2002. (XII.03.) Kt. sz. rendelete
a köztisztaság fenntartásáról szóló

4/1991. (V.02.) Kt. sz. rendelet módosításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 17 igen szavazattal hozta. 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képzeti. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

22.  napirendi pont
Felzárkózunk Regionális Fejlesztõ-Tanácsadó-Továbbképzõ Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása 

(Et.:177/2002.) 

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, szavazásra tette fel a bizottsági vélemények alapján módosított határozati javaslatot.

 

No:29



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 215/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
„FELZÁRKÓZUNK” Regionális Fejlesztõ-Tanácsadó-Továbbképzõ Alapítvánnyal kötött Megállapodás 
módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „FELZÁRKÓZUNK” Regionális Fejlesztõ-Tanácsadó-
Továbbképzõ Alapítvánnyal kötött megállapodást, az Alapítván kezdeményezésére béremelés kompenzálása céljából 
nem módosítja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ 

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

23.  napirendi pont
Alapító okiratok módosítása:

1.) Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása (Et.:178/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

No:30
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 216/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Városi 
Könyvtár Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Városi Könyvtár módosított Alapító okiratát az 
elfogadott módosításokkal, a 178/2002. számú elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A 218/1992. (XII.21.) Kt. sz. határozattal kiadott Alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 

 

 

2.) Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása (Et.:120/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket. Szeretné elmondani, hogy az éves 
költségvetés tartalmazza az intézményeknél az indítandó osztályok számát, ezért nem javasolja, hogy szerepeljen az 
Alapító okiratban. 



 

Pándi Gábor: Minden iskolában szabályozva van, hogy hány osztály indulhat évfolyamonként, kivéve a két általános 
iskolában. Nem javasolja, hogy az intézmény vezetõje döntse el, hogy hány osztályt indít, hanem a testület döntsön, a 
gyermeklétszámnak megfelelõen.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Nem tiltja a jogszabály, hogy a testület belefoglalja az Alapító okiratba, viszont 
szakmai szempontok alapján nem javasolja. 

 

Pándi Gábor: A költségvetésbe csak azt tudják beírni, hogy az adott intézményben összesen hány osztály indul. 
Fenntartja a javaslatát. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Pándi Gábor módosító indítványát. 

 

No:31
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 5 igen 10 nem szavazattal elvetette. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel határozati javaslatot. 

 

No:32
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 217/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratát a 
120/2002. számú elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal és az elfogadott módosításokkal elfogadja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

24.  napirendi pont
Intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak módosítása:

1.) Grádus Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyása (Et.:179/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által módosított határozati javaslatot. 



 

No:33
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 218/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Grádus 
Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Grádus Óvoda 199/2001. (V.21.) Kt. sz. határozattal 
jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján történt kiegészítését 
jóváhagyja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta. 

 

 

2.      Templom Téri Általános Iskola kiegészített Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
jóváhagyása (Et.:180/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:34
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 219/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola kiegészített Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola 201/2001. (V.21.) Kt. 
sz. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján 
történt kiegészítését jóváhagyja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta. 

 

 

3.) Német Nemzetiségi Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyása 
(Et.:181/2002.) 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
tett módosító indítványt. 

 

No:35
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 12 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot. 

 

No:36
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 220/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyása

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola 200/2001. (V.21.) 
Kt. sz. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján 
történt kiegészítéseket jóváhagyja.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata az intézmény részére az ötödik munkaközösség vezetõi státuszt nem engedélyezi. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

4.) Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
jóváhagyása (Et.:147/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
tett módosító indítványt. 

 

No:37
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

No:38
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 221/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyja.
A plusz státuszokra vonatkozó igényrõl a Képviselõ-testület 2003. szeptember 1-jén hozza meg döntését. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
módosítását kezdeményezze.



 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

5.) Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása 
(Et.:182/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:39
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 222/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Cziffra
György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata kiegészítésének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola 195/2001. 
(V.21.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm
. rendelet alapján történõ kiegészítését jóváhagyja.

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta. 

 

6.) Közösségi Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása (Et.:183/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:40
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 223/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Közösségi 
Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közösségi Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
jóváhagyja. 
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
kezdeményezze. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ



 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta. 

 

7.) Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása (Et.:184/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:41
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 224/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda 268/2001. (VIII.27.) Kt. sz. 
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján történt 
kiegészítéseket jóváhagyja. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

8.) Ligeti Cseperedõ Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása (Et.:185/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:42
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 225/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a Ligeti 
Cseperedõ Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat kiegészítésének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Ligeti Cseperedõ Óvoda 196/2001. (V.21.) Kt. sz. 
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján történt 
kiegészítést jóváhagyja.

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 



9.) Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítésének jóváhagyása 
(Et.:186/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottsági véleményeket, szavazásra tette fel a bizottságok által 
módosított határozati javaslatot. 

 

No:43
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 226/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola 280/2001. 
(XII.26.) Korm. rendelet alapján kiegészített és aktualizált Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jóváhagyja. A 
Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását 
kezdeményezze.

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

25.  napirendi pont
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola kötelezõ eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtására 

készített ütemtervben foglaltak végrehajtására elfogadott ütemterv módosítása (Et.:176/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

No:44
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 227/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata Muttnyánszky
Ádám Szakképzõ Iskola kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtására készített 
ütemtervben foglaltak végrehajtására elfogadott ütemterv módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola kötelezõ 
felszerelési- és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására az elfogadott 2003. évi ütemtervét a kerettantervben 
foglaltak alapján módosítja.
Felkéri a Polgármestert és az intézményvezetõjét, hogy az ütemtervben foglaltak végrehajtása érdekében a Pest 
Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázataira a pályázatot nyújtsa be. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola törvényes mûködéséhez elõírt helyiségek 
és szaktantermek kialakítását továbbra is csak a pályázatokon nyert támogatással tudja felvállalni. 



Felkéri a Jegyzõt, hogy a módosított ütemtervet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont részére küldje 
meg. 

 

Határidõ: azonnal Felelõs: Jegyzõ, intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

26.  napirendi pont
Feladatátadás a Pest megyei Önkormányzatának (Et.: 190/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottsági 
véleményeket. A Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola átadásról nem most születik döntés, az átadás elõkészítésével 
kapcsolatban szeretnék megkérni Pest Megye Önkormányzatának szakvéleményét, valamint az intézmény 
alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, a szülõi szervezetnek, a diákönkormányzatnak, és a gazdasági 
kamarának a véleményét. Majd a vélemények döntéshozatal céljából kerülnek a testület elé. 

 

Kárpáti János: Kérdése, hogy mekkora a pilisvörösvári gyermekek létszáma az intézményben, és hova kerülnek a 
gyermekek az intézménybõl.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: 217 gyermekbõl 62 fõ Vörösvári gyermek jár az intézményben.

 

Pándi Gábor: Véleménye, vigyázni kell arra, hogy pánik hangulat ne alakuljon ki az intézményben, hogy esetlegesen 
az Önkormányzat megakarja szüntetni az iskolát. Tudatosítani kell mindenkiben, hogy a cél az, hogy a Megye vegye 
át a feladatot, és itt Vörösváron folytassa tovább a szakképzést. Ha nem veszi át, akkor minden marad a jelenlegi 
állapotnak megfelelõen. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az intézmény igazgatójával személyesen tárgyalt és biztosította arról, hogy 
egyenlõre a véleményükre kíváncsi a testület, és a döntéshozatalra a késõbbiekben kerül sor. Az igazgató úrnak azt a 
garanciát adta, hogy minden elõkészítõ tárgyaláson együtt fognak részt venni.

 

Brucknek Katalin: Ha a tájékoztatás megfelelõ, akkor nem lesz ebbõl probléma.

 

Szakszon József alpolgármester: A feladatellátási kötelezettség elviekben a Megyéé, a kérdés az, hogy a Megye ezt 
hogy oldja meg. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

 



 

 

 

 

No:45
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 228/2002. (XI. 28.) Kt. sz. határozata a 
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola feladatának átadásáról Pest Megye Önkormányzatának

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy a Muttnyánszky
Ádám Szakképzõ Iskola feladatának átadásához szükséges jogszerû döntés meghozatalához kérje meg Pest Megyei 
Önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét, valamint az intézmény alkalmazotti közösségének, az 
iskolaszéknek, a szülõi szervezeteknek, az iskola diákönkormányzatnak, valamint Pest Megyei Gazdasági Kamara 
véleményét. 
A véleményeket döntéshozatal céljából terjessze a Képviselõ-testület elé. 

 

Határidõ: 2002. azonnal Felelõs: Jegyzõ 

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a Képviselõ-testületi ülést 20:50 órakor. 

 

 

 

K.m.f.
 

 

 

Grószné Krupp Erzsébet                                      Heider László 
polgármester                                                      jegyzõ


