
Jegyzõkönyv

 

Készült: 2001.10.01. napján 1600 órakor Pilisvörörsvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli 
nyílt, ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

 

Jelen voltak: Botzheim István polgármester, Bíró Benjámin, Fogarasy Attiláné, Gromon István alpolgármester, 
Halmschláger Antal, Horváth József, Kárpáti János, Kós Beatrix 18.57, Krupp János, Müller János, Nick György, Sax 
László,

 

Távollétét jelezte: Neubrandt István

 

Nem jelezte távollétét: Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Zsarnóczi Richárd

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ, Bombicz József lakásügyi 
elõadó, Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó Szimeth István mûszaki és beruházási irodavezetõ, Szûcs Gáborné Ruzsa 
Anett szervezési és okmányiroda vezetõ 17.58, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, 

 

Botzheim István Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. 2001.10.01. napján. Megállapította, hogy a Képviselõ-
testület 11 fõvel határozatképes. Szeretné elmondani, hogy a Magyar Nemzetben megjelent a Széchenyi tervnek egy 
olyan pályázata, ahol belföldi közúti közlekedési szolgáltatás területén mûködõ kis és középvállalkozások 
gépjármûpark fejlesztésére pályázhatnak.  Vörösváron van egy vállalkozó, a Manhertz úr. Véleménye, hogy meg 
kellene kérdezni, tõle, hogy akar-e pályázni az Önkormányzat közremûködésével erre a támogatásra. Az egész 
pályázatot abba az irányba kívánja elvinni, hogy alakuljon ki egy vasútra ráhordó helyi járat a vállalkozó 
közbenjárásával. 

 

Heider László jegyzõ:  A mûszaki irodára felvettek 2 fõ építéshatósági elõadót, akiket a következõ ülésen mutat be. 
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a holnapi napra munkaszüneti napot rendelt el a vízhiány, illetve 
nyomáscsökkenés miatt. 

 

Botzheim István polgármester: Kérdése, hogy kinek van a napirendhez módosító indítványa. Szavazásra tette fel a 
napirendet.

 

No:1
A Képviselõ-testület a napirendet 11 igen szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:



 

1)      

 

Szervezeti egységek vezetõi szintjének meghatározása
(Et.:242-2/2001., 242-3/2001.)

 

Heider László
jegyzõ

2)      

 

Pilisvörösvár Szabadság u. 120. (2664/4 hrsz) terület részleges 
felhasználásával kialakítandó, a Pilisvörösvár Szabadságligeti MÁV 
megálló alternatív megközelítését biztosító gyalogátjáró 
megvalósíthatóságának vizsgálata 
(Et.: 252/2001.)

 

Botzheim István
polgármester

3)      

 

Mûszaki iroda szakértõi és egyéb folyamatos szakmai mûködéséhez 
szükséges költségigény „megelõlegezett” biztosítása (Et.: 247/2001.)

 

Botzheim István
polgármester

4)      

 

A II. Világháború vörösvári halottainak emlékmûve pályázat 
lezárása (Et.: 241/2001.)

 

Botzheim István
polgármester

5)      

 

A 10-es számú fõút pilisvörösvári átkelési szakaszán jelzõlámpa, 
illetve új gyalogátkelõhelyek létesítése (Et.: 257/2001.)

 

Bíró Benjamin
ÜB elnöke

6)      

 

Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola térítési díj és 
tandíjrendelete
(Et.:248/2001.)
    a.)Tandíjrendelet B.) változata (Et.: 248-2/2001.)

 

Heider László
jegyzõ

7)      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
Pilisvörösvár Város címerének és zászlajának és pecsétjének 
alapításáról és használatának rendjérõl 16/2000. (IX.25.) Kt.sz. 
rendeletének módosítása (Et.: 136/2001.)

 

Heider László
jegyzõ

 

1. napirendi pont
Szervezeti egységek vezetõi szintjének meghatározása

(Et.:242-2/2001., 242-3/2001.)

 

Heider László jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést. 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a vitát. 

 



Gromon István alpolgármester: Áttanulmányozta a hatályos Köztisztviselõ Törvényt, arra a véleményre jutott, hogy 
az átminõsítést meg kell, hogy tegyék. 3,5 millió Ft plusz kiadást jelent az Önkormányzatnak éves szinten 2002. évtõl. 
Támogatja a javaslatot.

 

Heider László jegyzõ:  Szeretné elmondani, hogy a vezetõk túlórákat nem számolhatnak el, ebbõl fakad a vezetõi 
különbözet.  

 

Botzheim István polgármester: Kérdezi, hogy a rendeletmódosítás tervezethez van-e módosító indítvány. Van egy 
döntésigény az SZMSZ 6. sz. mellékletben, ahol el kell dönteni, a szervezeti egységek megszólítását. Jegyzõ úr 
javaslata az osztályvezetõ megszólítás. Szavazásra tette fel a javaslatot.

 

No:2
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendeletet.

 

No:3
A Képviselõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendeletet 11 igen szavazattal elfogadta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel SZMSZ 6. sz. mellékletét.

 

No:4
A Képviselõ-testület az SZMSZ 6. sz. mellékletét 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

 

 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár, Szabadság u. 120. (2664/4. hrsz-ú) terület részleges felhasználásával kialakítandó, a Pilisvörösvár, 

Szabadságligeti MÁV megálló alternatív megközelítését biztosító gyalogátjáró megvalósíthatóságának 
vizsgálata (Et.: 252/2001.)

 



Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ismertette az elõterjesztést. Az elõterjesztés készítésekor feltételezték, hogy a 
Képviselõ-testület a mûszaki iroda részére a szakértõi díjat jóváhagyja, ezért a forrást ennek megfelelõen jelölték meg. 
Az átjáróra tervezett lépcsõt meredeknek találja. Nagy költséggel lehet megvalósítani azt, hogy ebbõl a telekbõl 
lekerítsenek területet, és megfelelõ átjárónak alakítsák ki. A téli idõszakban nem megoldható a lépcsõ jég, és hó 
mentesítése. Javasolja a mellette lévõ földutas utcán járda megépítését. Az út hosszabb lenne, de nem lenne 
megterhelõ megközelíteni a vasútállomást. 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a vitát.

 

Gromon István alpolgármester: Tény, hogy meredek a telek, de ha a Szentiváni lépcsõket figyelembe veszik, akkor 
meg lehet oldani pihenõ szakaszokkal a meredekséget. Javasolja, hogy a telek Önkormányzati tulajdonban maradjon, 
és így használhatják az emberek. Nem gondolja, hogy feljelentik az Önkormányzatot télen, mert nincs takarítva az út. 

 

Heider László jegyzõ:  Ha baleset történik, akkor az Önkormányzat, mint tulajdonos a felelõs, mert kötelessége a 
síkosság mentességrõl gondoskodni. 

 

Botzheim István polgármester: A mostani vasútállomásnál, az Attila utcában is meredek lépcsõ van. Javasolja a 
telek leválasztását és a fennmaradó telek eladását.

 

Kárpáti János: Tudomása szerint, akkor is megveszik a telket, ha oda egy feljáró lesz építve. A vásárló kérése, hogy 
ne azon a részen legyen a feljáró, ahol a rajzon szerepel, hanem a lankásabb oldalon. 

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A Rendezési Tervben a beépítési oldal meg van határozva.  

 

Müller János: Kérdése, hogy mely oldalon tud olcsóbban az Önkormányzat feljárót kialakítani. Véleménye, hogy a 
telek szempontjából a berajzolt helyen ideális az átjáró. 

 

Gromon István alpolgármester: Véleménye, hogy a világítás problémája fontosabb lenne. Az átjáró készüljön el 
úgy, ahogy a térképen rajzolva van. 

 

Botzheim István polgármester: Kérdése, hogy szükséges-e a 3 méter az átjáró megépítéséhez.

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Szükséges a 3 méter ahhoz, hogy a lépcsõnél a karbantartást kellõen el 
lehessen látni. Ehhez egy tanulmányterv szükséges, mivel elõször egy geodéziai felmérést kell készítetni. A 
tanulmányterv 600 eFt, amely választ ad arra, hogy mely oldalon és milyen költségbõl lehet megvalósítani. 

 

Botzheim István polgármester: Javasolja a terület kimérettetését, de a tanulmánytervet nem.



 

Gromon István alpolgármester: Tanulmányterv árát irreálisnak tartja. Javasolja a mûszaki irodának a következõ 
napirendnél kért összeget megadni, és ebbõl a keretbõl fizessék ki.  

 

Botzheim István polgármester: Javasolja, hogy döntsék el, hogy hány métert választanak le, melyik oldalon, és a 
többit bízzák a mûszaki irodára.

 

Heider László jegyzõ: Nem javasolja kétszer megfizetni egy azon dolgot. A mûszaki irodával meg lehet ezt oldani.

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Azt kell figyelembe venni, hogy akár kiviteli terv, akár ajánlati terv, a 
geodéziai felméréseket meg kell hozzá csinálni, amely m2-ként 500-1000 Ft. 

 

Botzheim István polgármester: Javasolja kihangsúlyozni a határozatban, hogy a fõ cél az, hogy minél elõbb szabad 
terület legyen, amit el lehet adni, és a befolyt összegbõl meg lehet csinálni.

 

Heider László jegyzõ:  Kéri kiegészíteni a határozati javaslatot annyival, hogy a kivitelezési tervre biztosítsanak keret 
összeget, és hatalmazzák fel a polgármestert, a telek eladására, melyet 3m-el csökkentettek. Fedezetet, csak meglévõ 
összeg lehet. 

 

Gromon István alpolgármester: Javasolja, hogy döntsék el, hogy melyik oldalon épüljön a járda, a bal oldalt 
javasolja. 

 

Botzheim István polgármester: Hogy szakszerû legyen javasolja, hogy hívják DK-i oldalnak. 

 

Kárpáti János: Részt vett a telekalakításokban. Ha ott valaki saját maga akarja építési telekként kialakítani az nagyon 
nagy összeg. A határozatot akkor szavazza meg, ha a lépcsõ jobb oldalra kerül. Érdeke az Önkormányzatnak, hogy a 
lépcsõ minél olcsóbb legyen.  

 

Gromon István alpolgármester: A telek viszont kevésbé lesz értékes. Amennyit nyernek azon, hogy kevesebb a 
kialakítási költség, annyit vesztenek, a telek eladási bevételnél.

 

Botzheim István polgármester: Errõl a telek eladásról licit lesz. 

 

Heider László jegyzõ:  Szeretné felhívni a figyelmet, ha nevek hangzanak el, vagy üzleti érdek, akkor zárt ülést kell 
elrendelni.

 



Botzheim István polgármester: Döntõ szempont az, hogy a teleknek a DK-i vagy az ÉNy-i részén helyezkedjen el az 
átjáró. Szavazásra tette fel a rajzon jelölt helyen a 3m-es járdát.

 

No:5
A Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

Botzheim István polgármester: Felolvasta a határozati javaslatot: „Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete felhatalmazást ad a Rendezési Terv módosítása során arra, hogy a Pilisvörösvári 2664/4 hrsz- 
számból telek alatt leválasztandó ingatlanon a DK-i oldalon a 3m-es átjáró megépítésre kerülhessen. Jóváhagyja 
továbbá a Pilisvörösvári 2664/4 hrsz elõkészítõ geodéziai munkáinak elvégeztetését, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert az így kialakított telek értékesítésére.” 

 

Heider László jegyzõ:  Kiviteli terv szükséges, amely nem csak a geodéziai munkát foglalja magába. 

 

Botzheim István polgármester: Kérdése, mi a minimális program, a telek eladásához. 

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Földmérõvel a telekalakítást meg kell csináltatni, és azt a Földhivatalnál le kell 
jegyeztetni. Az így leválasztott 3m-en felül megmaradt telekrészre hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy 
eladhassa.

 

Heider László jegyzõ:  Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen, hogy mit takar a geodéziai munka.

 

Botzheim István polgármester: Javaslatot kér a fedezet forrására.

 

Heider László jegyzõ:  A fedezet forrása az lenne, amit a Képviselõ-testület a következõ napirendje során megszavaz. 

 

Botzheim István polgármester: Kéri, hogy a telek leválasztásra jelöljenek meg forrást, 100 eFt-ra.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A parkfenntartás terhére 100 eFt-ot javasol forrásként 
megjelölni. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, Határidõ: 60 nap, Felelõs: Polgármester. 

 

No: 6
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal elutasította.

 



Botzheim István polgármester:  Jegyzõ úr azt mondja, hogy a következõ testületi ülésen újra tárgyalható. A polgárok 
kérnek valamit, amit nem szavaztak meg, mert vélhetõen van valaki, aki ehhez a telekhez speciálisan akar hozzájutni, 
és nem a nyílt versenyen. Mintha sérülne a közjó.

 

Kárpáti János: Nem sérül a közjó, a ligetiek sokkal egyszerûbben el tudnak menni, a kerülõ úton. 

 

Gromon István alpolgármester: Javasolja, hogy fejezzék be a napirendi pont tárgyalását.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel, a javaslatot.

 

No:7
A Képviselõ-testület a javaslatot 2 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Botzheim István polgármester:  Arról tárgyaljanak, hogy változatlan szélességbe eladják a telket és a befolyt 
összegbõl megépítik a járdát. 

 

Szax László: A terület megtekintését követõen javasolja újra napirendre tûzni. 

 

Heider László jegyzõ:  Elõször döntöttek arról, hogy eladják, majd, hogy visszavonják az eladást azért, hogy átjárót 
építenek, majd nem szavazzák meg az átjárót. 

 

Sax László: El kell dönteni, hogy kinek akarnak jót tenni. 

 

Bíró Benjamin: Javasolja következõ ülésen a téma megtárgyalását, magasabb testületi létszám mellett. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

 

No:8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 314/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a 
Szabadság u. 120. (2664/4. hrsz-ú) terület részleges felhasználásával kapcsolatos napirend tárgyalásának 
elhalasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „Pilisvörösvár, Szabadság u. 120. (2664/4. hrsz-ú) 
terület részleges felhasználásával kialakítandó, a Pilisvörösvár, Szabadságligeti MÁV megálló alternatív 
megközelítését biztosító gyalogátjáró megvalósíthatóságának vizsgálata” címû napirendi pont tárgyalását elhalasztja. 



 

Határidõ: 2001. október 29.                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal hozta.

 

 

3. napirendi pont
Mûszaki iroda szakértõi és egyéb folyamatos szakmai mûködéséhez szükséges költségigény „megelõlegezett” 

biztosítása (Et.: 247/2001.)

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ismertette az elõterjesztést. Elmondta, hogy a kért keretösszegre azért van 
szükség, hogy az elintézendõ ügyek menete hatékonyabb lehessen.
Minden megrendelést, a polgármester úr aláírással igazol.

 

Gromon István alpolgármester: Támogatja a javaslatot, a keretösszegre. Kérdése, hogy erre az évre szükséges-e a 4 
millió Ft, és honnan veszik a forrást. 

 

Heider László jegyzõ: Igen szükséges, az összeggel el kell számolnia a mûszaki osztálynak. A KPB javaslata, hogy a 
Hõsök tér és Vásár tér építésére elkülönített összegbõl jelöljenek meg forrást.

 

Bíró Benjamin: Kérdése a pénzügyi irodavezetõhöz, hogy a terekre 23 millió Ft van elkülönítve, vagy 23+18 millió 
Ft. 

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Összesen 23 millió Ft.

 

Gromon István alpolgármester: Úgy emlékszik, hogy 23+18 millió Ft-nak kellene lenni. A terekre elõirányzott 
összeg visszavonását nem szavazza meg. 

 

Heider László jegyzõ:  Más forrást nem tud megjelölni a fedezet biztosítására. 

 

Botzheim István polgármester: Elõzõ ülésen találtak 5 millió Ft-os forrást, amelyet nem használták fel teljes 
mértékben. Kérdése, hogy abból mekkora összeg áll még rendelkezésre.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A Ligeti Cseperedõ Óvoda és a Német Nemzetiségi Óvoda 
részére lett 2,2 millió Ft körüli összeg elkülönítve ebbõl az 5 millió Ft-ból. 



 

Botzheim István polgármester: Kérdése, hogy van-e az intézményeknek el nem intézet fenntartási igénye. 

 

Heider László jegyzõ:  A mai nap nem áll rendelkezésre ilyen irányú információ. 

 

Gromon István alpolgármester: Javasolja átcsoportosítani a szóban forgó keret a mûszaki csoport részére. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi iroda mondja 
meg a pontos összeget, amely rendelkezésre áll.  

 

No:9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 315/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a Mûszaki-
építési iroda részére szakértõi díj biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Mûszaki-építési iroda részére 3.252.750 forint szakértõi 
díj biztosítását jóváhagyja, mellyel a mûszaki iroda félévente a Képviselõ-testület felé beszámolni köteles.

 

Fedezet forrása: intézményi felújítási keret.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

 

 

Szünet: 17:28 -18:03

 

 

4. napirendi pont
A II. Világháború vörösvári halottainak emlékmûve pályázat lezárása

(Et.: 214/2001.)

 

Botzheim István polgármester: Ismertette az elõterjesztést. 

 



Heider László jegyzõ:  A határozat elfogadásához egyszerû szavazattöbbség szükséges.

 

Bíró Benjamin: Javasolja, hogy a határozatban a stilisztikai elemek megfelelõen kerüljenek javításra. 

 

Botzheim István polgármester: A Polgármesternek a nyertes pályázóval nem kell megállapodást kötni. 

 

Sax László: Érintettségét szeretné bejelenteni.

 

Heider László jegyzõ:  A képviselõ szavazásból való kizárásához minõsített többség szükséges.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Sax képviselõ kizárását a határozat megszavazásából.

 

No:10
A Képviselõ-testület a szavazásból való kizárást 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Gromon István alpolgármester: A vitát a makettek jelenlétében folytatták le. Javasolja, hogy az emlékmû a Hõsök 
téren kerüljön elhelyezésre, igazodjon a meglévõ emlékmûvekhez. Sax László tervét támogatja. 

 

Botzheim István polgármester: Támogatja a javaslatot.

 

Heider László jegyzõ:  Az elõterjesztésben két határozati javaslat szerepel. Szeretné felhívni a figyelmet, a II. sz. 
határozati javaslat elfogadásához minõsített többség szükséges, tekintettel arra, hogy költségvetést érint. 

 

Botzheim István polgármester: Csak akkor lenne rá szükség, ha az Önkormányzat felelne a fedezetért. 

 

Gromon István alpolgármester: Javasolja, hogy a testület a II. sz. határozati javaslatról ne döntsön. Most csak a 
helyszín megnevezésérõl szülessen döntés, a polgármester úr újból hívja össze a vállalkozókat, tisztázzák, hogy a 
kiválasztott tervet ki mivel hajlandó támogatni. Ha látják, hogy mennyi pénzre van szükség, akkor térjenek vissza a 
második határozati javaslatra.  

 

Botzheim István polgármester: Összefoglalta a határozati javaslatot.

 

Bíró Benjamin: Kérdése, hogy csak a hõsi halottakról van-e szó, akik a fronton estek el. 

 



Sax László: Minden Vörösvári világháborús halott beletartozik a felsorolásba.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot „Képviselõ-testülete jóváhagyja, hogy a 
Pilisvörösvári II. Világháborús halottak emlékmûvének helye a Hõsök tér legyen. Képviselõ-testülete jóváhagyja a 2. 
sorszámú Sax László által készített makett szerinti emlékmû megalkotását. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a 
kõfaragókkal egyeztesse, és az emlékmûhöz a támogatások felajánlását gyûjtse össze.” 

 

No:11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 316/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a II. 
világháború pilisvörösvári halottainak emlékmûve helyérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja, hogy a pilisvörösvári II. világháborús halottak 
emlékmûvének helye a Hõsök tér legyen. 

 

Képviselõ-testülete jóváhagyja a 2. sorszámú Sax László által készített makett szerinti emlékmû megalkotását.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a kõfaragókkal egyeztesse, és az emlékmûhöz a támogatások felajánlását 
gyûjtse össze. 

 

Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: Polgármester

 

Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

 

5. napirendi pont
A 10-es számú fõút pilisvörösvári átkelési szakaszán jelzõlámpa,

illetve új gyalogátkelõhelyek létesítése (Et.: 257/2001.)

 

Bíró Benjamin: Ismertette az elõterjesztés, kéri a Képviselõ-testület támogatását a megvalósításhoz.

 

Botzheim István polgármester: Ahol a PEMÁK engedélyezi fogja a gyalogátkelõt, ahhoz az elsõ kérése az lesz, 
hogy az átkelõhelyet az Önkormányzat kellõen világíttassa meg. A közvilágítás korszerûsítésének a tervében kérték - 
Bányatelepen a buszmegállónál, az ABC elõtt a zöldséges üzletnél, az Angeli köznél, a Gyógyszertár és a Szakorvosi 
Rendelõ elõtt, a Szabadság úton a Gimnáziumnál - a kellõ megvilágosítást. 

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Az engedélyt a Közlekedés Felügyelet adja ki. Egy héten 3-szor az átkelési 
szakaszon gyalogosszámlálást fognak végezni. A gyalogátkelõhelyet meg kell terveztetni, függetlenül attól, hogy 
lámpás vagy nem. A kellõ megvilágítást az Önkormányzatnak kell finanszírozni. A PEMÁK a burkolat festését, és a 
két jelzõtábla kihelyezését vállalja. Ha a testület úgy dönt, hogy elindítja, akkor a fedezet a tervezésre rendelkezésre 
áll. Egy lámpás csomópont kialakítása 10 millió Ft. 



 

Nick György: Nem javasol nyomógombos lámpát elhelyezni, csak automatán váltót.

 

Sax László: A Rendelõintézet elõtt van egy megvilágított rész, amin már spórolhatnak. 

 

Botzheim István polgármester: A Közlekedés Felügyeletnek jelezni kell, hogy mely helyekre szeretnének 
átkelõhelyet telepíteni.

 

Bíró Benjamin: Válaszolva Nick képviselõ hozzászólására, abban az esetben is meg fogja állítani a lámpa a 
forgalmat, ha nincs gyalogos.

 

Gromon István alpolgármester: Egy olyan lámpát javasol telepíteni, amelyet be lehet állítani, hogy milyen 
idõközönként váltson.

 

Bíró Benjamin: Beépíthetõ a határozatba, hogy nyomógombos, vagy automatikus jelzõlámpával a szakigazgatási 
szerv döntése szerint. 

 

Nick György: Vörösváron csak egy hely van, ahol érdemes jelzõlámpát elhelyezni, ez a Szabadság u., Fõ u. 
keresztezõdése.

 

Botzheim István polgármester: Döntse el az illetékes, hogy hol engedélyezi az átkelõt. 

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ilyen mélységben szükségtelen a témába merülni. A forgalomszámlálás lesz a 
meghatározó. Ha 5 helyet határoznak meg, akkor 5 helyen fognak mérni. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot. „A Képviselõ-testület a Városháznál és a Közösségi 
Háznál található gyalogátkelõhelyek nyomógombos jelzõlámpával történõ ellátását határozza el.”

 

No:12
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Müller János: Javasolja, hogy a Deák F. úti csomópontnál forgalomirányító lámpa legyen elhelyezve.

 

Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ott nincs akkora gyalogosforgalom, hogy indokolt lehetne. Ez egy 
forgalomlassítás, amihez sem a PEMÁK, sem a Közlekedés Felügyelet nem fog hozzájárulni.



 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Müller képviselõ javaslatát.

 

No:13
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Összefoglalta a javaslatokat, amelyek a helyszínre vonatkoztak.

 

Gromon István alpolgármester: Támogatja Müller képviselõ javaslatát, de az elõterjesztésben szereplõ határozat úgy 
szól, „gyalogátkelõhely”. Javasolja, hogy a Deák F. úti átkelõrõl külön határozat szülessen. Továbbá az „ABC elõtti 
zöldséges” helymeghatározást módosítsák „Széchenyi útra”. 

 

Botzheim István polgármester: Véleménye, hogy a zöldségesnél lenne indokoltabb az átkelõhely létesítése, mert ott 
járnak át az emberek. A Széchenyi úttal szemben, egy kocsma helyezkedik el. 

 

Gromon István alpolgármester: Visszavonja a Széchenyi úti javaslatát. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot. 

 

No:14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 317/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a 10-es út 
átkelési szakaszán létrehozandó gyalogátkelõhelyek létesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ helyeken kíván új gyalogátkelõhelyet 
létesíteni:

 

-          Bányakápolna és a Budai Nagy Antal utca közötti szakaszon a Buszmegállónál
-          Budai úti üzletsor elõtt a zöldségeshez való átkelésnél
-          Angeli köz és a Fõ utca találkozásánál
-          A Szakorvosi Rendelõintézet és Gyógyszertár közötti szakaszon, szakmailag a legjobb helyen
-          A Szabadság úton a gimnázium elõtt 

 

A Képviselõ-testület a Városháznál és a Közösségi Háznál található gyalogátkelõhelyek nyomógombos jelzõlámpával 
történõ ellátását határozza el.

 

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a megfelelõ szakigazgatási szerveknek, a 
közútkezelõnek juttassa el, és a további döntésigények esetén a Képviselõ-testület részére az elõterjesztést készítse el.



 

Határidõ: 60 nap                                                                               Felelõs: Polgármester

 

Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot: „Deák F. utcai leágazásnál a 
forgalomirányító lámpa elhelyezését.”

 

No:15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 318/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a 10-es út 
átkelési szakaszán létrehozandó forgalomirányító lámpáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Deák Ferenc utcai leágazásnál, forgalomirányító lámpát 
kíván elhelyezni. 

 

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a megfelelõ szakigazgatási szerveknek, a 
közútkezelõnek juttassa el, és a további döntésigények esetén a Képviselõ-testület részére az elõterjesztést készítse el.

 

Határidõ: 60 nap                                                                               Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

6. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola térítési díj és tandíjrendelete

(Et.:248/2001.), Tandíjrendelet B.) változata (Et.: 248-2/2001.)

 

 

Botzheim István polgármester: Javasolja, hogy vita nélkül szavazzanak a tandíjrendelet B.) változatáról. 
Szavazásra tette fel a tandíjrendelet B változatát.

 

No:16
A Képviselõ-testület a B változatot 7 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elutasította.

 

Botzheim István polgármester: A jegyzõ úr javasolja, hogy az A.) változat is kerüljön megszavaztatásra.



 

Bíró Benjamin: Határozati javaslata, a napirend elhalasztása a testület következõ üléséig.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No:17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 319/2001. (X.01.) Kt.sz. határozata a „
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola térítési díj és tandíjrendelete” címû napirendi pont 
tárgyalásának elhalasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola térítési 
díj és tandíjrendelete” címû napirendi pont tárgyalását elhalasztja.

 

Határidõ: 2001. október 29.                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 

Heider László jegyzõ: Javasolja, hogy következõ tárgyalt téma a meghívóban szereplõ 9. napirendi pont legyen.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.

 

No:18
A Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.

 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Pilisvörösvár Város címerének, zászlajának és 

pecsétjének alapításáról és használatának rendjérõl szóló 16/2001. (IX.25.) Kt.sz. rendeletének módosítása (Et.: 
136/2001.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Heider László jegyzõ:  Szóbeli kiegészítése az elõterjesztéshez nincs.

 

Bíró Benjamin: A rendeletet az ÜB határozati javaslatának végrehajtásával tudja támogatni. Az 1.§-ból javasolja 
törlésre a francia bekezdést „-Millenniumi emlékzászló”. 



 

Botzheim István polgármester: Ennek értelmében az 1.§ -t nem javasolják módosítani. 

 

Bíró Benjamin: Javasolja, hogy a 8.§ (f) pontja kerüljön törlésre, vagy a jelenlegi zászlórúd méretei kerüljenek 
leírásra, a 9.§ (1) mondata így hangozzék: „A millenniumi zászló használható”, a 9.§ (e) pontja maradjon el.

 

Heider László jegyzõ: A zászló leírásával kapcsolatban nem javasolja a változtatást, mert az egy kormányrendelet, 
amely leírja a Millenniumi zászló paramétereit. 

 

Bíró Benjamin: Elfogadja, és visszavonja a 8.§ (f) pontjának törlését.

 

Heider László jegyzõ:  Egyetért a 9.§ (e) pontjának törlésével.  

 

Gromon István alpolgármester: Törlésre javasolja a teljes 9.§-t. Továbbá, az alaprendelet címét javasolja 
kiegészíteni annyival: „valamint a Millenniumi emlékzászló használatáról”.

 

Bíró Benjamin: Nem javasolja, hogy a 9.§ elmaradjon. 

 

Heider László jegyzõ:  Nem javasolja a 9.§ törlését.

 

Gromon István alpolgármester: Akkor annyit javasol, hogy a 9.§-a annyival egészüljön ki, hogy a „zászló” szó után 
egy  „és” szó kerüljön beépítésre.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon alpolgármester módosító indítványát, hogy a cím legyen 
kiegészítve annyival, hogy „valamint a Millenniumi emlékzászló használatáról”.

 

Heider László jegyzõ: Az alaprendelet címére vonatkozik a javasat.

 

No:19
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 10 igen szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az ÜB módosító indítványával a rendelet elfogadását.

 

No:20



A Képviselõ-testület a „16/2000. (IX.25.) Kt. sz. rendeletének módosítását” 10 igen szavazattal elfogadta.

 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

 

Botzheim István polgármester: Megköszönte a Képviselõ-testület munkáját bezárta a Képviselõ-testületi ülést 19:04 
órakor.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

Botzheim István                                                      Heider László
  polgármester                                                               jegyzõ


