
Jegyzõkönyv

 

Készült: 2004. június 3. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rendes nyílt 
ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Havas Ferenc, Kárpáti János, 
Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József 
alpolgármester, Temesvári Anna, dr. Ujvári Hedvig 18:20, Zbrás Pálné

 

Távollétét jelezte: Kós Beatrix, Falics Jánosné, Halmschláger Antal,

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, dr. Krupp Zsuzsanna szervezési ügyintézõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási 
osztályvezetõ, Váradi Zoltánné mb. mûszaki osztályvezetõ, Kutasi Jánosné vezetõ fõtanácsos, Hegyes Józsefné 
igazgatási osztályvezetõ, Farkas Istvánné mb. gyámhivatali osztályvezetõ, Dicku János Beruházó Bonyolító Mérnöki 
Iroda Bt. bonyolítója, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2004. június 3. napján. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 14 fõvel határozatképes. Egyebek napirenden belül javasolja megtárgyalni a köztisztviselõk 2004. 
évi teljesítmény-követelményeinek meghatározását (Et.:137/2004.).

 

Temesvári Anna: Kéri, az utolsó 4 napirendet elõre venni.

 

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

 

No: 1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 14 igen szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                                      Elõadó:

 

1)      

 

Beszámoló a gyermekvédelmi támogatásokról 
(Et.:133/2004.)

 

Heider László
Jegyzõ



Zárt 
ülés

kk. Czibula József, kk. Czibula Boglárka, kk. Czibula Bátor 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás felülvizsgálata 
(Et.:117/2004.)

 

Temesvári Anna
SZEB

Zárt 
ülés

Kelemen Béláné közgyógyellátásra jogosító igazolvány kiadása 
iránti kérelme (Et.:127/2004.)

 

Temesvári Anna
SZEB

Zárt 
ülés

Holecz Sándor közgyógyellátásra jogosító igazolvány kiadása 
iránti kérelme (Et.:126 /2004.)

 

Temesvári Anna
SZEB

2)      

 

Szabadság úti Óvoda bõvítéséhez forrás biztosítása 
(Et.: 134/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármestert

3)      

 

Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola pályázatának eredményhirdetése 
(Et.: 136/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

4)      

 

Felvilágosítás kérés 

 
 

5)      

 

Polgármesteri beszámoló 
(Et.: 118/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

6)      

 

Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 107/2004.)
Jogszabály-tájékoztató (Et.: 107-2/2004.)

 

Heider László
Jegyzõ

7)      

 

Pilisvörösvár útjainak szilárd burkolattal való ellátása (Kodály Z. 
u., Honvéd u., Táncsics M. u., Erkel u., Mátyás Király u, 
Táncsics Köz) (Et.:132/2004.)

 

Müller János 
KPB

 

8)      

 

Klapka utca és Görgey utca közötti terület kialakításának 
módosítása (Et.:131 /2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

9)      

 

Szent Erzsébet utca felújítása - III. szakasz
(Et.:130/2004.)

Müller János
KPB

 



10)  

 

253/2002. (XII. 19.) Kt. sz. határozat - az önkormányzati 
tulajdonban lévõ telkek értékesítésérõl - módosítása 
(Et.:135/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

11)  

 

Közép-Duna Vidék -Kistérségi Társulás megalakulása, 
csatlakozás a szervezethez (Et.:128 /2004.)
GVOP-2004.4.3.1. elnevezésû pályázati kiírás megvalósítására 
pályázat benyújtása, illetve a pályázati önrész meghatározott 
százalékának biztosítására további pályázat benyújtása 
(Et.:129/2004.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

12)  

 

Gradus Óvoda intézményi minõségirányítási programjának 
jóváhagyása (Et.:120/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

13)  

 

Gradus Óvoda Alapító okiratának módosítása, megállapodás 
megkötése (Et.:108/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

14)  

 

Ligeti Cseperedõ Óvoda Alapító okiratának módosítása
(Et.:115/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

15)  

 

Ligeti Cseperedõ Óvoda intézményi minõségirányítási 
programjának jóváhagyása (Et.:123/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

16)  

 

Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása (Et.: 
116/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

17)  

 

Német Nemzetiségi Óvoda intézményi minõségirányítási 
programjának jóváhagyása (Et.: 119/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

18)  

 

Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatának jóváhagyása 
(Et.:121/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

19)  

 

A Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Alapító 
okiratának módosítása (Et.:109/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester



20)  

 

Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola (Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) intézményi 
minõségirányítási programjának jóváhagyása 
(Et.:110 /2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

21)  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának módosított intézkedési 
tervének elfogadása (Et.:111 /2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

22)  

 

Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának 
módosítása (Et.:113/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

23)  

 

Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi 
minõségirányítási programjának jóváhagyása 
(Et.:122/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

24)  

 

Templom Téri Általános Iskola intézményi minõségirányítási 
programjának jóváhagyása (Et.:125/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

25)  

 

Templom Téri Általános Iskola Alapító okiratának módosítása 
(Et.:114/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

26)  

 

A maximális csoport és osztálylétszámok 10-20%-kal való 
növelésének engedélyezése (Et.:124 /2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

27)  

 

Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító okiratának módosítása 
(Et.:112/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

28) A köztisztviselõk 2004. évi teljesítménykövetelményeinek 
meghatározása (Et.: 137/2004.)

 

Heider László
Jegyzõ

 

1. napirendi pont
Beszámoló a gyermekvédelmi támogatásokról

(Et.:133/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 



 

Kárpáti János: Ismertette az elõterjesztést, elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi támogatásokról szóló beszámolót.

 

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

 

No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 119/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a 2003. évi 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2003. évi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
beszámolót az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy az intézményvezetõket és szakértõket érintõ napirendeket vegyék 
elõre.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a napirend módosítását.

 

No:3
A Képviselõ-testület a javaslatot 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

2. napirendi pont
Szabadság úti Óvoda bõvítéséhez forrás biztosítása

(Et.: 134/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller Márton: A beruházás fedezete kapcsán kérdése, hogy mennyi ingatlant adtak el eddig, és elõreláthatólag 
mennyit fognak eladni.



 

Molnár Sándor: Az intézmények bejárásán személyesen vett részt. Véleménye, hogy az óvodák igen rossz állapotban 
vannak, felújításra szorulnak. Ha a Szabadság úti Óvodára 100 millió Ft-ot költenek, akkor a többi óvodára nem 
tudnak pénzt áldozni, ezért nem támogatja az egyirányú pénzfelhasználást. Javasolja elnapolni a beruházás elindítását. 
A Szent István úti Óvodában is jártak, túl nagy költségû felújítást nem igényelne a rendbehozatala, viszont a Rákóczi 
úti Óvodára több pénzt kellene fordítani. Javasolja, hogy pályázzanak az intézmények felújítására.

 

Falics János: Véleménye, hogy egy beruházásra ekkora összeget nem kellene fordítani. Azt látja, hogy a Polgármester 
asszony minden áron építeni akar, és igénybe kívánja venni a hitelt. Problémája, hogy a beruházás fedezetének 
forrását, a telkek értékesítésének bevételét, egy másik elõterjesztésnek is fedezetéül kívánja felhasználni. Javasolja, 
hogy a 70 millió Ft-os hitelfelvételt, az óvoda ügyét vegyék le napirendrõl.
Ezzel az egész építkezéssel és elõszervezéssel a Polgármester Asszony rengeteg törvényt sért, amit most nem szeretne 
felsorolni. Kéri a képviselõket, hogy ne támogassák ezeket a törvénysértéseket.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kéri, hogy tételesen sorolja fel a törvénysértéseket. Azért érdemes most 
foglalkozni a beruházással, mert a nyári idõszakban nem zavarná az óvodásokat a felújítás. Ha a Képviselõ-testület 
úgy dönt, hogy ezt most nem támogatja, akkor hosszú évekig eltolódik ez a beruházás. A többi óvodára is ebbõl az 
összegbõl lett volna a felújítás.
Az itt felsorolt építési ingatlanok egészen újak, nem azok, amelyekbõl egyébként, más ingatlan fedezete került 
összeállításra.

 

Falics János: Írásban kívánja benyújtani a törvénysértéseket.

 

Szakszon József alpolgármester: Nem akar semmilyen törvénysértést legalizálni, ha van ilyen mondják el, hogy 
mirõl van szó.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ha képviselõ úr leírta, akkor biztosan tudja, hogy miket akar megemlíteni, 
tehát érdeklõdéssel hallgatják.

 

Falics János: Hétfõn írásban benyújtja.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy sok olyan személy tartózkodik a teremben, akit nem köt a 
képviselõi eskü, és a tárgyalást elhagyva nem szeretné, hogy azt beszéljék a Városban, hogy a napirend 
elõterjesztésénél a Polgármester törvényt sértett. Ha a képviselõ leírta ezeket a törvénysértéseket, akkor legyen szíves 
most elmondani, vagy vonja vissza és mondja azt, hogy nincs róla tudomása, de ha lesz, akkor nyilvánosság elé fogja 
tárni.

 

Falics János: Hétfõn írásban benyújtja.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy van-e tudomása a jegyzõnek arról, hogy az óvodával kapcsolatosan 
az elõzõ döntéseknél, törvénysértést követett volna el a Képviselõ-testület, vagy bárki más?



 

Heider László jegyzõ: Az elmúlt Képviselõ-testületi ülésen is elmondta, hogy a Szabadság úti Óvodával kapcsolatban 
3 határozat született: - a pályázat benyújtásáról 30 %-os önrésszel, - 3 millió Ft-ig terjedõ tervezõi költségekrõl, - a 
beruházás környezetbe történõ illeszkedésérõl. Nem talált arra vonatkozó döntést, ami alapján a közbeszerzési 
értesítõben megjelenhetett volna a kiírás. Továbbá azt is elmondta, hogy a költségvetési rendeletben 30 millió Ft áll 
rendelkezésre a Szabadság úti Óvoda bõvítésére.

 

Szakszon József alpolgármester: Az a kérdése, hogy történt-e törvénysértés?

 

Heider László jegyzõ: 47 millió Ft az önrész és a költségvetésben 30 millió Ft került beállításra. Arról sem talált 
határozatot, hogy közbeszerzési értesítõben megjelenhessen.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mi a gond a közbeszerzéssel?

 

Heider László jegyzõ: Testületi felhatalmazás nélkül került megjelentetésre a közbeszerzési értesítõben. Nem tudja, 
hogy milyen utasítás alapján került erre sor.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy a jegyzõ kötelessége, hogy a törvénytelenséget helyreállítsa. Tett-
e a Jegyzõ úr törvényességi észrevételt?

 

Heider László jegyzõ: Igen, felhívta a Képviselõ-testület figyelmét az elõzõ Képviselõ-testületi ülésen a 
törvénytelenségre.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy a jegyzõnek tennie kell valamit ennek helyreállítása érdekében.

 

Heider László jegyzõ: A testületnek gondoskodnia kell arról, hogy a 17 millió Ft a 30 millió Ft mellé kerüljön, és 
döntenie kell a közbeszerzési megjelenésrõl.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Képviselõ-testület a 85/2004. Kt. sz. határozatban döntött arról, hogy a 
Szabadság úti Óvodát bõvíteni kívánja. Ez nem törvénysértõ. Azt kellene mondania a Jegyzõ úrnak, hogy a 
költségvetési rendeletet kell módosítani, és nem törvénysértést emlegetni. A kivitelezés forrása a pályázat, amelyet 
vagy megnyernek, vagy nem, ezt mindenki tudja, ezért a kivitelezés folytatásának feltétele a hitelfelvétel. A 
közbeszerzési értesítõbe a Mûszaki Osztály elküldte a pályázatot. Ha ezt nem történik meg, akkor követtek volna el 
törvénysértést.
A pályázat végeredménye a testület döntésétõl függ. A pályázat lehet érvényes és lehet eredménytelen, abban az 
esetben, hogyha pályázati forrást nem nyer a beruházáshoz az Önkormányzat. Véleménye, hogy mindeddig 
törvénysértést nem követtek el. A beruházás fedezetet az ingatlanértékesítésekbõl származó bevétel. Javasolja, hogy ha 
a Jegyzõ úrnak problémája van, készítsen elõterjesztést a költségvetési rendelet módosításáról.

 

Szakszon József alpolgármester: Támogatja az óvoda beruházást. Javasolja, hogy addig ne hozzanak döntést az 



óvoda ügyében, ameddig a jegyzõ úr nem készít írásos jelentést, a törvénysértés és a hiányosságok tekintetében. 
Derüljön ki, hogy ki miben felelõs. Ezt követõen foglalkozzanak az elõterjesztéssel. Kérdése, hogy mikorra tudja 
Jegyzõ úr elkészíteni a jelentést?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy a mostani elõterjesztés a fedezet biztosítására vonatkozik. 
Ha ma nem születik döntés, akkor le kell venniük a témát napirendrõl, mert a közbeszerzési pályázatnál eredményt 
kell hirdetni. Ha a forrás nincs meg a beruházáshoz, akkor az egésznek nincs értelme.

 

Pándi Gábor: Véleménye, hogy az építkezés megkezdésérõl nem volt döntés, ezt valaki eldöntötte.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A pályázati ûrlap benyújtásának határideje április 1-je volt. A pályázatnál 
be kellett írni azokat a megvalósíthatósági határidõket, amelyekre pályázik az Önkormányzat. Mindenki tisztában volt 
azzal, hogy május 10-én az óvodában beiratkozás lesz. Ezt a dátumot végigtárgyalták, a Képviselõ-testület elõtt 
elhangzott, és ezért amikor a közbeszerzési értesítõben a pályázat megjelentetésre került, vissza kellett számolni egy 
olyan határidõre, amikor egyáltalán az óvodában lehetséges a kivitelezés megkezdése. Ez egy visszaszámolt határidõ 
volt, amelyrõl a vizsgálat azt fogja kideríteni, hogy ez a döntés az elõzõ Képviselõ-testületi döntésekre épült. Kérdése, 
hogy mikorra fog elkészülni Jegyzõ úr a jelentéssel.

 

Heider László jegyzõ: Jövõ hét péntekre elkészíti a jelentést, amelyhez a Hivatal segítségét fogja igénybe venni. Be 
kell szereznie a közbeszerzési értesítõt, ugyanis a Hivatalnak nem jár.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nincs közbeszerzési értesítõ a Hivatalban?

 

Heider László jegyzõ: A mûszaki osztálytól írásban fogja kérni, hogy az ügy, a látókörén és tudta nélkül hogyan 
zajlott. A gazdálkodástól ugyan úgy beszámolót kér, mert amikor korábban rákérdezett a gazdálkodási 
osztályvezetõre, hogy hol szerepel a hiányzó összeg, akkor azt a választ kapta, hogy erre a célra a költségvetésben nem 
szerepel, csak 30 millió Ft. Ezt követõen fogja összeállítani a jelentését.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy szavazzanak a javaslatáról. Ezt az ügyet kéri, hogy olyan 
mélységben vizsgálják ki, hogy a késõbbiekben nyugodt szívvel tudjon róla szavazni a Képviselõ-testület.

 

Müller Márton: Javasolja, hogy mindenki mondhassa el a véleményét a szavazás elõtt.

 

Bruckner Katalin: Június 11. péntek a határidõ. Véleménye, hogy rágalmazások kerülnek ki a Városba, egyes 
képviselõktõl. Ennek az áldatlan állapotnak véget kell vetni. Azt látja, hogy a pitiáner viták miatt nem mennek elõrébb 
a dolgok. A költségvetés elfogadásakor minden képviselõ egy kivételével igennel szavazott. A költségvetésben 
mindenki számára ismeretes, hogy szerepel a Szent István úti Óvoda 30 millió Ft-os áron történõ értékesítése, abból a 
célból, hogy az értékesítésbõl származó bevételt a Szabadság úti Óvoda bõvítésére kívánják fordítani. A tervezõ 
kiválasztásánál is egyhangú volt a képviselõk véleménye.
Aki a Vörösvári Újságot olvassa, az azt látja, hogy megy a huzavona és a képviselõk nem tudnak dönteni. Véleménye, 
hogy ha belekezdenek egy óvoda felújításába, tisztába kell lenni a követelményekkel.



 

Temesvári Anna: Nem érti, hogy miért folyik errõl még itt a vita. Nem érti, hogy hogyan írhat úgy képviselõ cikket 
az Vörösvári Újságba, hogy még soha nem járt ott. Ha tájékozottabb lenne, tudhatná, hogy megnõtt az ide beiratkozók 
száma, ami annak is betudható, hogy a szülõk tájékozódtak arról, hogy a másik óvoda bezárásra kerül. Másrészt meg 
azért is, mert a környéken nagyon sok kisgyerek van, tehát ennek az óvodának a bõvítése indokolt.
A cím nagyon félrevezetõ, mert nem óvodabezárásról van szó, hanem óvodabõvítésrõl. Azért, hogy az óvodabõvítést 
megtehessék, egy olyan óvoda kerül bezárásra, amelyet nem áll módjában az Önkormányzatnak bõvíteni, hiába látják 
be, hogy jó helyen lenne a Város közepén. Ennek az a magyarázata, hogy a Szent István úti Óvodát nem tudják 
bõvíteni a helyszíni adottságok miatt, ezért nem kapnak engedélyt az óvoda felújítására.
Ha törvénysértés történt, akkor hangozzon el, hogy mik azok a törvénysértések. Kéri, hogy ha ilyen történik, akkor a 
Jegyzõ úr idõben jelezze ezt a Képviselõ-testület felé. Véleménye, hogy most már késésben vannak ezzel foglalkozni. 
Kéri, hogyha a képviselõk egyes elõterjesztéseket nem támogatnak, akkor gondolkozzanak el azon, hogy mit kellene 
változtatni rajta, mert így tudnának elõre jutni.

 

Molnár Sándor: 5 óvodából 4-ben jártak. Mind a négy óvoda állapotában talált kivetnivalót. Véleménye, hogy ha 
felújításról lenne szó, akkor a Szent István úti Óvodára kellene a legkevesebbet költeni. A bõvítést mindenki 
támogatta, csak arról nem volt szó, hogy milyen magas összegû hitelt kellene ehhez felvenni. Azok a képviselõk, akik 
a nem gombot nyomják, azok sokallják a hitelfelvétel mértékét. Úgy látják, hogy ezzel eladósítják az Önkormányzatot, 
ezért nem tudnak felelõsségteljesen dönteni.
Nem fogadja el azt, hogy ha most nem szavaznak a hitelfelvételrõl, akkor a továbbiakban erre nem lesz lehetõségük. A 
belsõ burkolatok és a vizesblokkok állapotán kell javítani. Ha áttesznek 50 gyereket a Szabadság úti óvodában, attól 
még a többi 250 gyermek sorsán nem tudnak javítani. A többi Óvodára akkor is költeni kell, hogyha megkezdik a 
Szabadság úti Óvoda bõvítését. Véleménye, hogy akkor vágjanak bele a beruházásba, hogyha 6%-alatt kapnak hitelt, 
vagy más forrásból rendelkezésükre áll a megvalósításhoz szükséges összeg. Senki sincs a fejlõdés ellen.

 

Müller Márton: A Szent István úti Óvoda bezárására akkor kerül sor, amikor a Szabadság úti Óvoda elkészül. Nincs 
szó a gyerekekrõl és a dolgozókról. Nemmel szavazott. Inkorrektnek tartja azt, hogy egy képviselõ az ülésen igennel 
szavaz és a Vörösvári Újságban másként nyilatkozik. Ha valaki igennel szavaz, akkor vállalja fel a döntését. Ha 
törvénysértés történt azt derítsék ki.

 

Müller János: A tegnapi nap folyamán több képviselõtársával végigjárta az óvodákat. Minden képviselõ látta a 
hiányosságokat. Itt látszott az, hogy az intézményektõl elvont dologi kiadás 10%-át mire fordítják. Ha ezt így 
folytatják tovább, akkor folyamatosan minden óvodát rendbe tudnak hozni. Ami pénzt nyer az Önkormányzat a 
pályázatokon, az mind visszaforgatja további intézményi felújításra. A Gradus Óvodában a vizesblokkot kell felújítani. 
Egy-egy óvodára 10-20 millió Ft-ot kellene fordítani.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A napirendi pont kivizsgálására tett javaslatot az alpolgármester úr. Kérdése 
Jegyzõ úrtól, hogy a március 25-i ülésen miért nem tett törvényességi észrevételt.

 

Heider László jegyzõ: A döntést követõen gyõzõdött meg arról, hogy a fedezet nem áll rendelkezésre a 
költségvetésben.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A mostani elõterjesztést Jegyzõ úr is aláírta, ebben szerepel a fedezet 
forrása, amely együtt jár a költségvetési rendelet módosításával.



 

Falics János: Az elmúlt testületi ülésen, amikor nem szavazták meg a 120 millió Ft-os hitelfelvételt, akkor Müller 
János odaszólt a Polgármester Asszonynak, hogy vegyék le a közbeszerzési eljárást. Szeretné, ha az elõterjesztések 
pontosak lennének, mert a 20 millió Ft-os értékesítési bevétel máshol is szerepel. Szeretné, ha a hrsz-ket felsorolnák, 
és azt mondanák, hogy a fele 20 millió Ft az óvoda. De nem ez szerepel. Véleménye, hogy megtévesztés végett került 
ide is beírásra a 20 milliót Ft.

 

Szakszon József alpolgármester: Készüljön vizsgálat, amelybe kerüljön bele Falics János képviselõ által vélt 
törvénytelenségek, továbbá ami a jelentésben nem fog szerepelni az ne is legyen, mert az utólagos felvetéseket rossz 
néven fogják venni. 
A Képviselõ-testület írásos jelentést kér a Jegyzõtõl az Óvoda kapcsán felmerült törvénysértésekkel kapcsolatban. Az 
ehhez a szükséges kollegák segítségét vegye igénybe. Határidõ: június 11., felelõs: jegyzõ.

 

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

 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 123/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Szabadság 
úti Óvoda bõvítésével kapcsolatos törvénytelenségek kivizsgálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy a Szabadság úti Óvoda kapcsán 
felmerült törvénytelenségekkel kapcsolatban készítsen jelentést.

 

Határidõ: 2004. június 11.                                                                 Felelõs: jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

3. napirendi pont
Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pályázatának eredményhirdetése (Et.: 

136/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Bemutatta Dicku Jánost, a 
Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. képviselõjét, aki szakértõként vesz részt az ülésen. Felkérte a szakértõt, hogy 
az értékelés alapján tegyen javaslatot az építés kivitelezõjére.

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: A Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola közbeszerzési pályázatára 3 ajánlattevõ jelentkezett, ebbõl 2 pályázó közösen adta be a 
pályázatát. A pályázatok a következõ szempont szerint lettek elbírálva: az ár, a határidõ, a garanciális 
kötelezettségvállalás és a jóteljesítési garancia. Az az eset állt elõ, hogy a pályázatok feldolgozása során a két pályázó 



pontegyenlõséget ért el. A Magyar Építõ Rt. ajánlata kedvezõbb, mint a közös ajánlatot tevõ Swietelsky Építõ Kft. és a 
Kipszer Fõvállalkozási és Tervezõ Rt. ajánlata. A pontozási rendszerben az egyik pályázó a maximumot kapja, a 
másik pedig a minimumot. Az ár tekintetében a Magyar Építõ Rt. 100 pontot kapott, a közösen pályázók pedig 10 
pontot. A másik három szempontnál viszont a közösen pályázó cégek ajánlata volt a kedvezõbb. Végeredményben 110-
110 pontot értek el a pályázók. Korábban a Közbeszerzési törvényben volt egy olyan lehetõség, hogy amennyiben 
pontegyenlõség merül fel, akkor figyelembe lehet venni a bírálatnál, és töredékpontokkal lehet honorálni azt a 
pályázót, aki helyi vállalkozókat alkalmaz, ill. hazai- vagy környezetbarát anyagot használ fel. Ez az 59. § január 1-
jével megszûnt. Gyakorlatilag egy lehetõséget hagyott a törvény, amely úgy szól, hogy pontegyenlõség esetén a 
kedvezõbb árat ajánló pályázót kell nyertesnek tekinteni. Ebben az esetben a nyertes pályázó a Magyar Építõ Rt. 
lenne.
A kiadott költségvetésnél azt kérték, hogy azokat a munkákat, melyeket esetleg a tervezõ a kiírásnál kifelejtett, vagy a 
pályázók mûszaki szükségességbõl fontosnak és elkészítendõnek tartanak, azt szerepeltessék. A közösen pályázók az 
árajánlatuk mellé még egy 17 millió Ft-os csomagot tettek. A Magyar Építõ Rt. nem tett külön ajánlatot a 
pótmunkákra, hanem beépítet az ajánlatába egy 500 e Ft-os légtechnikai pótmunkát.
A Képviselõ-testület feladata a nyertes pályázó kihirdetése. A Közbeszerzési Tanácsot is megkereste, mielõtt az 
anyagot összeállította. Amennyiben az Önkormányzat változtatni akar, azt csak visszavonással teheti meg, de a 
visszavonásra sincs megfelelõ indoka. Abban az esetben nem kell büntetést fizetnie az Önkormányzatnak, ha nincs 
meg a fedezete a támogatáshoz. Viszont megjelent ez a támogatás a Magyar Közlönyben, és a Döntõ Bizottság már 
jelezte, hogy nem az Önkormányzat javára fog dönteni. Még egy lehetõség van, hogy eredménytelenséget hirdet ki az 
Önkormányzat, de ez azt jelenti, hogy a pályázati biztosíték dupláját kell visszafizetni a pályázóknak, ami jelen 
esetben kétszer 8 millió Ft.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a Képviselõ-testület hatásköre a nyertes kihirdetése?

 

Heider László jegyzõ: Igen.

 

Szakszon József alpolgármester: A problémája az, hogy jelen esetben csak formális döntést tud hozni, mert nem 
szakember, és az anyagot is tüzetesebben kellett volna átnéznie, de erre nem volt lehetõsége, mert kiosztósként kapták 
meg a képviselõk az elõterjesztést. Kérdése Dicku Jánoshoz, hogy úgy látja, hogy vissza kéni lépni, de az a gond, hogy 
nincs rá lehetõség?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Nem úgy látja, hogy vissza kell lépni, csak 
körbejárta a lehetséges megoldásokat. A pontozási rendszer nem önálló vagy egyéni. Megjelent a hirdetésben, és 
ezeket a pontokat kell alkalmazni. A pontozás eredményeképpen döntetlen helyzet alakult ki.

 

Szakszon József alpolgármester: Döntetlenség esetén az alacsonyabb árat tevõ pályázót kell nyertesként kihirdetni. 
Tehát a Képviselõ-testületnek csak formálisan kell kihirdetnie a nyertest?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Miután csak két pályázó van, így valóban csak 
egy formális döntést kell hozni.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy ha nem szûnik meg az 59. §, akkor más eredmény született volna?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Igen.



 

Müller Márton: Kérdése, hogy a vállalási határidõ nem befolyásolja a döntést?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Mivel két pályázó van, és a hírdetés úgy jelent 
meg, hogy a maximumot az a pályázó kapja, aki a legelõnyösebb ajánlatot adja, és aki a legelõnytelenebbet, az a 
minimumot.

 

Müller Márton: A vállalt késedelmi kötbéreknél más a végeredmény.

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Ez így van. A kötbér abban az esetben áll fenn, 
ha a munkavállaló nem teljesíti a munkát a vállalt határidõre.

 

Molnár Sándor: A közbeszerzési kiírással nincs problémája. Tehát a Képviselõ-testület kiírja a közbeszerzési 
pályázatot, melyre pályázók jelentkeznek. A legjobb cég lesz nyertesként kihirdetve. A Képviselõ-testület mindig a 
legolcsóbb pályázót választja nyertesnek, viszont a megvalósulás minõségét senki sem ellenõrzi. A lakosok úgy veszik 
észre, hogy nincs kellõen ellenõrizve a megvalósítás. A munka elkészültekor nincs egy olyan külsõ szakértõ, aki 
ellenõrizné a minõséget. Problémát jelent az, hogy a beruházás befejezésével nincsenek megelégedve a kivitelezéssel a 
lakosok. A Képviselõ-testület eldönti a nyertes pályázatot, de tovább nem tud foglalkozni a munka menetével. Ezt a 
felelõséget a képviselõk nem tudják magukra vállalni. Kérdése, hogy a mûszaki osztályon dolgozó beruházó kollegák 
tudnak-e felelõséget vállalni a kivitelezésért?

 

Bruckner Katalin: Kérdése, hogy a pályázók által beadott pályázatnak kell-e az alvállalkozókat tartalmaznia?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Mind a két pályázó adott be egy nyilatkozatot. 
Nincs olyan kötelezettségük a vállalkozóknak, hogy meg kell adniuk az alvállalkozók dokumentációját. Mind a két 
pályázó saját erõbõl kívánja elkészíteni a munkát.

 

Müller Márton: Ez azt jelenti, hogy alvállalkozó nélkül készíti el a munkát a nyertes pályázó. Kérdése, hogy az 
összeg 10 %-a alatt nem kell bejelentenie a vállalkozónak, hogy alvállalkozót alkalmaz?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Amennyiben az összeg 10 %-át meg nem 
haladó mértékben foglalkoztat alvállalkozót a vállalkozó.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy ki ellenõrzi, hogy milyen alvállalkozókat foglalkoztat a vállalkozó?

 



Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: A munka pályáztatását a Beruházó Bonyolító 
Mérnöki Iroda Bt. kapta meg. Szerzõdés van arra vonatkozólag, hogy az épületgépész és az elektromos mûszaki 
ellenõrzést biztosítják. Lehetõség mutatkozott arra, hogy az épületgépész munkát az Önkormányzat el tudja látni, de 
van egy olyan rendelet, hogy a nagyobb beruházásoknál csak olyan mûszaki ellenõrt lehet alkalmazni, akinek 
szakvizsgája van.

 

Falics János: Kérdése, hogy hogyan hidalták át azt a tételt, mely a következõképpen szól: a közbeszerzési kiírásban 
szerepelt, hogy iskolaépítésben részt kell vennie a pályázónak. Úgy tudja, hogy a Swietelsky Építõ Kft. az elmúlt 3 
évben nem épített iskolát.

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Ez így igaz, de a közös ajánlattevõk esetén, 
együttesen kell megfelelni a kiírásnak.

 

Havas Ferenc: Az egyik pályázó 15 millió Ft-os plusz ajánlatot adott. Kérdése, hogy mit tartalmaz ez a plusz ajánlat? 

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: A munka nagy része olyan elemekbõl áll 
össze, ami szükséges, de nem biztos, hogy el kell végezni.

 

Szakszon József alpolgármester: Dicku Jánostól szeretné megkérdezni, hogy a határozati javaslatot ismeri-e és 
megfelelõnek tartja-e?

 

Dicku János, a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt. bonyolítója: Igen.

 

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

 

No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 124/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bõvítésének pályázati értékelésérõl

 

I. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola bõvítésének pályázatára beadott anyag alapján a MAGYAR ÉPÍTÕ Rt. árajánlatát 
fogadja el, 338.621.629,- Ft bruttó összegben, és vele köti meg a kivitelezési szerzõdést. A fedezet forrása a 2004. évi 
költségvetés ingatlan-eladási bevétele.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.

 

II. 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a MAGYAR ÉPÍTÕ Rt-vel
a szerzõdés egyeztetése nem vezet eredményre, akkor a KIPSZER Rt. + SWIETELSKY Kft-vel kezdi meg az 
egyeztetõ tárgyalást, és vele köti meg a kiviteli szerzõdést 344.994.321,- Ft bruttó összegben. A fedezet forrása a 
2004. évi költségvetés ingatlan-eladási bevétele.

 

Határidõ: 2004.06.14.                                                                       Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, majd szünetet rendelt el.

 

Szünet 19:43-20:01

 

4. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 

Müller Márton: Kérdése, hogy kinek kell jeleznie a lakossági bejelentést, mert egy lakos jelezte, hogy a Csobánkai 
út, Zöldfa u. sarkán az Önkormányzat vízelvezetési munkákat végzett korábban, és az árok be lett temetve. Eddig a 
lakók takarították az árkot, de amióta az Önkormányzat munkálatokat végzett, azóta nem tudják karbantartani. 
Ugyanilyen vízelvezetési probléma van a Csendbiztos utca alján.
Úgy tudja, hogy a Rendezési terv még egyeztetésen van. Kérdése, hogy a jelenleg kiadott építési engedélyek mi 
alapján kerülnek kiadásra?

 

Váradi Zoltánné mb. mûszaki oszt. vez.: Jelenleg a környezõ beépítéshez történõ illeszkedés és az OTÉK 
szabályozza.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy hogyan alakul a tervtanács ügye, mert épületek úgy épületek, hogy nem illenek bele a 
környezetükbe. Felvette a kapcsolatot Marosi Gusztávval az ároktisztítás ügyében, mert számtalan helyen járt már az 
országban, ahol a Fõ út mindig takarítva volt. A Képviselõ-testületnek gondoskodnia kell arról, hogy a Fõ úton 
tisztaság legyen.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A tervtanács megalakulásáról szóló elõterjesztést érdemes lenne újra 
tárgyalni, ezért kéri a képviselõket, hogy mindenki olvassa át az anyagot, majd tegyen észrevételeket és javaslatokat.

 

Müller Márton: Többször jelezte már, hogy a Vízmûvek Rt. a helyreállítás után nem végzi el a munkálatokat.

 

Zbrás Pálné: Egyre több lakos kereste meg, a Zrínyi utca óvoda feletti játszótérrel kapcsolatban. Állításaik szerint 
olyan fiatalok járnak ki a játszótérre, akik ittasak és részben drogoznak. Az ott lakók házainak kerítésében kárt 
tesznek, és a tulajdonosok nem mernek szólni nekik, mert megfenyegették õket. A rendõrségen bejelentést tettek, de 
semmi nem történt azóta ez ügyben. A lakók hozzá fordultak segítségért, és ezért kéri a Képviselõ-testülettõl, ill. a 



Hivataltól az ügy megoldását.

 

Heider László jegyzõ: A Hivatalnak nincs hatásköre ez ügyben, de jelezni fogják a rendõrség felé, hogy a lakossági 
bejelentés alapján fokozottan ellenõrizzék azt a területet, és próbáljanak meg olyan intézkedéseket tenni, mely alapján 
ezt az állapotot feloldják.

 

Sax László NNKÖ elnöke: Jelezni szeretné, hogy mennyire örül annak, hogy elkészült a Görgey u. és a 
Takarékszövetkezet közötti járdának a felújítása, de a lépcsõfokok sajnos változó méretûek, ami problémát okoz egyes 
embereknek a közlekedésben. Nem tartja elfogadhatónak a lépcsõfokok közötti eltéréseket egy ilyen forgalmas helyen. 
Kéri a Mûszaki osztályt, hogy vizsgálja felül a kérését, és intézkedjen ez ügyben. Úgy érzi, hogy ez a munka nem 
készült el tisztességesen, mert a dolomit kõzetbõl készült járda még ma is jó állapotban van.
Kérdése, hogy készül-e a város részérõl felszíni vízelvezetés? Egy-egy záporesõ alkalmával a Fõ út mentén lévõ 
épületek ablakaik magasságágig vizesek. Ez abból is adódik, hogy az úton hömpölyög a víz, és nem tud elfolyni. A 
szilárd burkolatú utak építése azt is jelenti, hogy nem tud a víz elszivárogni, és ezért hömpölyög az úton. Továbbá 
jelezni szeretné, hogy a Görgey utcában nincs megoldva az ároknak a folyamatossága.

 

Molnár Sándor: Véleménye szerint közmunkásokat kellene alkalmazni. Ez a Hivatalnak és a közmunkásoknak is jó 
lenne. Szeretné felhívni a Hivatal figyelmét a Harcsa utcában lévõ kátyúkra. Kéri a Mûszaki osztályt, hogy fordítson 
figyelmet a problémára.

 

Temesvári Anna: A Pozsonyi utcában lakók felszólítást kaptak a parlagfû irtására és a terület rendbetételére, amivel õ 
is egyetért. Viszont néhány lakó nehezményezte, hogy a levél írója nem tájékozódott a körülményekrõl, mielõtt 
megírta volna a levelet, mert ott egy felvonulási terület volt, és ha akarnának sem tudnának rendet rakni. Ezért 
haladékot kérnek. Amikor a lakosok felszólítást kapnak a parlagfû írására, akkor jogosan mondhatják azt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévõ területeken sem irtják a füvet. Olyan embereket kell alkalmazni, aki vállalja a 
munkával járó felelõsséget és ér is a munkához.

 

Heider László jegyzõ: Jogos a képviselõ asszony felvetése, mert valóban küldik ki a Hivatalból ezeket a 
figyelemfelkeltõ leveleket. Többen megállították, hogy a Hivatal küldi a felszólításokat, holott a saját területén sem 
tesz rendet. Ennek az az oka, hogy a Képviselõ-testület megszüntette a Városgondnokságot, aki ezeket a feladatokat 
látta el. Van az Önkormányzatnak szerzõdése a zöld területekre, de ez csak egy meghatározott körre terjed ki, és nem 
fedi le az egész települést. A megoldás az, hogy a Képviselõ-testület biztosítson egy összeget ezeknek a feladatoknak 
az ellátására.
A közhasznú munkásokkal kapcsolatban már jelezték a Munkaügyi Központnak az igényt.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy kinek a hatáskörébe tartozik az utcák egyirányúsítása és az 
önkormányzati utakon lévõ súlykorlátozás?

 

Heider László jegyzõ: A Képviselõ-testület feladata.

 

Szakszon József alpolgármester: A Képviselõ-testület döntött az utcák egyirányúsításáról?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A megtervezett utcáknál a tervben szerepel, hogy melyik az alárendelt út, 
ill. felsõbbrendû út. Az útjelzõ táblák kihelyezése a tervezõ javaslatára történt. Forgalomszabályozási terv készítésérõl 



a Képviselõ-testületnek kell döntenie.

 

Szakszon József alpolgármester: Kéri, hogy mire a Szent Erzsébet utca elkészül, addigra készüljön el ez a terv.

 

Havas Ferenc: A Postakert utca útnyitása meg lett ígérve a lakóknak, és ezért kéri, hogy járjanak el ez ügyben az 
illetékesek.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elmúlt héten volt a Csatornatársulat Intézõbizottságának az ülése, 
melyen személyesen is részt vett. Szóba került az adott területen az utca megnyitása. A Csatornatársulat elnöke 
ígéretet tett arra, hogy az ott folyó munkák mellett megpróbálják az utat rendbe rakni. Amennyiben ez nem sikerül, 
akkor a Képviselõ-testületnek fedezetet kell biztosítania.

 

Bruckner Katalin: Kéri, hogy a Hõsök téren lévõ életveszélyes állapotú fa kerüljön kivágásra.

 

Heider László jegyzõ: Rendben van.

 

Bruckner Katalin: Kéri, hogy a piac területére kerüljön három lépcsõfok kiépítésre, mert az esõzés lehordja a vizet a 
Bem utcára. Az Önkormányzat kötött a Rumpold Bicske Kft-vel egy szerzõdést, mely kimondja, hogy az utcákat 
felsöprik, és nyáron locsolni fogják. Úgy gondolja, hogy ennek érdemes lenne utánajárni.

 

Temesvári Anna: A Görgey utcába hordott törmelék balesetveszélyes. Kéri, hogy kerítse el az Önkormányzat és 
tegyen oda egy táblát. 

 

Molnár Sándor: A temetõvel kapcsolatban szeretne pár szót szólni. A szelektív hulladékgyûjtésre szeretné a 
hangsúlyt fektetni. Különbözõ konténereket szeretne ennek érdekében kihelyezni. Kéri, hogy egy elõterjesztés 
alkalmával foglalkozzon a témával a Képviselõ-testület. Az esõ feláztatja azokat a területeket, ahol puhább a föld. 
Problémát jelent az, hogy a teherautók nem tudnak közlekedni a temetõ területén. 

 

Keszthelyi László: Jelezni szeretné, hogy a legutóbbi testületi ülésen kérte az utcák tervezésének listáját, melyet még 
nem kapott meg. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Írásban válaszol a megválaszolatlan kérdésekre. Bezárta a napirendi pont 
tárgyalását.

 

5. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 118/2004.)

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Müller Márton: Április 30-án városunkba érkeztek a partnertelepülések polgármesterei. Néhány képviselõ is jelen 
volt az Uniós csatlakozás alkalmából rendezett ünnepségen. Sajnálja, hogy a város ünnepségein nagyon kevés 
képviselõ vesz részt. A partnervárosok polgármesterei megtisztelték Pilisvörösvárt azzal, hogy részt vettek egy ilyen 
jelentõs ünnepségen, de a Képviselõ-testület tagjai - akik képviselik a Várost és a lakosságot – alacsony létszámban 
jelentek meg. Úgy gondolja, hogy amikor megkezdte munkáját a Képviselõ-testület, akkor senki sem akar pártot ill. 
frakciót létrehozni, de a mai állapotban úgy tûnik számára, hogy egyes képviselõk külön frakciókat alakítanak. Kéri, 
hogy ha valakinek valamilyen sérelme van a Képviselõ-testülettel vagy a döntésekkel szemben, és ezért nem vesz részt 
a Város ünnepségein, akkor is mutasson példát és tisztelje meg a jelenlétével a várost. Arra kéri a programszervezõket, 
hogy írásban hívják meg az egyesületek vezetõit is. A város több 100 e Ft-tal támogatja az egyesületeket, ezért cserébe 
õk is vehetik a fáradtságot, és megjelenhetnek a városi eseményeken. 
A május 17-én való bemutatkozáson megjelent Eschenbach úr személyérõl szeretne felvilágosítást kérni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Eschenbach úr a TSZ major területén vásárolt egy telket, melyre építési 
engedélyt szándékozik beadni. Eljött egy bemutatkozó beszélgetésre Karlóczi úrral, aki a magyarországi vállalatának 
az ügyvezetõje. A cége rendezvénysátrak gyártásával foglalkozik Németországban. Pilisvörösváron vásárolt 
ingatlanán tárolja, felújítja ill. karbantartja a sátrakat. A területén egy csarnokot kíván felépíteni, melyben az új 
sátraknak a gyártását kívánja megvalósítani. 

 

Müller Márton: Az jut az eszébe, hogy a vörösvári vállalkozóknak nincs lehetõségük szénatároló vagy terménytároló 
építésére. Következõ kérdése a MINOR Rendszerház Rt. képviselõivel kapcsolatos megbeszélésre irányul.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A MINOR Rendszerház Rt. igazgatója megjelent az Önkormányzatnál egy 
megbeszélésre, melyen még Bolláné Bognár Margit és Hegyes Józsefné volt jelen. A téma az volt, hogy van egy 
önkormányzati iktató rendszerük, amelyet szeretnének bemutatni. A rendszernek a megtekintése még nem történt meg. 

 

Temesvári Anna: Érdeklõdni szeretne a május 24-én történt MÁV képviselõjével folytatott tárgyalásról. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Káldi István úrral végigjárták a vasútállomás környékét, mert katasztrofális 
a helyzet. Fotók is készültek a területrõl, mert a járdák elhanyagoltak, fûvel benõttek, és az épület körül sok a szemét. 
Úgy tudja, hogy több alkalommal felszólították õket a rendbetételre. A kistérség pályázatot nyújtott be a P+R parkoló 
megvalósítására. Felkérte Káldi urat, hogy rövid idõn belül nyilatkozzon arról, hogy mi a MÁV-nak a szándéka a 
területtel, mert egy park vagy egy játszótér kialakítására alkalmas lenne. Továbbá biztosítsa a MÁV, a parkoló autók 
számára a parkolási lehetõséget. 

 

Temesvári Anna: Probléma volt a biciklitárolóval is, mert egyesek saját részre üresen lezárták. Szeretné kérni, hogy 
hagyjanak ki helyet, mert a késõbbiekben szeretnének egy másik biciklitárolót is kialakítani. 

 

Müller Márton: Kérdése, hogy Eschenbach úr tulajdona a 072-es hrsz-ú út? Azért kérdezte, mert úgy gondolja, hogy 
ezt az utat el sem szabadott volna adni. A Földkiadó Bizottságnak volt egy olyan határozata, amelyben átadta az elõzõ 
Önkormányzatnak az ingatlant. 



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nem tudja, hogy Eschenbach úr a 072-es hrsz-ú ingatlan tulajdonosa-e, 
viszont a tulajdoni lapon 3 széljegyzet van. Az Önkormányzat kérte az ingatlan bejegyzését. 

 

Molnár Sándor: Kérdése, hogy van-e az Önkormányzatnak olyan földterülete, amellyel segíteni tudná a kis- és 
középvállalkozók elõmenetelét? Amennyiben nem rendelkezik ilyen földtulajdonnal, akkor tud-e lehetõséget 
biztosítani arra, hogy a terület megvásárlásával közös beruházást tudjanak a vállalkozók létrehozni. Úgy gondolja, 
hogy a város javára meg kell menteni a régi MÉH telep területét. Ez a terület alkalmas lenne arra, hogy egy 
bemutatóterem épüljön, melyben a gyerekek az õsi szakmákkal ismerkedhetnének meg. Kéri, hogy az Önkormányzat 
legyen partner ebben a témában. 
A Tervtanács gondolja át, hogy milyen terveket szeretne megvalósítani a városban, mert ezzel elõsegítené a lakosok 
gondolkodását. Színkártya összeállításával lehetne meghatározni a városban épülõ házak színét, hogy illeszkedjen a 
környezethez. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Minden képviselõ már korábban megkapta a Tervtanács felállításáról szóló 
elõterjesztést. Úgy gondolja, hogy újra tárgyalni kell a témát. 

 

Temesvári Anna: Véleménye szerint a Városfejlesztési Bizottság javaslatokkal állhatna elõ. 

 

Molnár Sándor: A VFB munkáját lehetetlenné tették, mert van két olyan tagja a bizottságnak, akik nem hajlandóak 
részt venni az üléseken. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A képviselõ felelõsséggel tartozik az általa meghozott döntésekért, ezért 
úgy gondolja, hogy mindenki olvassa át újra az elõterjesztést.

 

Müller Márton: Javasolja a MÉH teleppel kapcsolatban, hogy az ott lakó tulajdonos döntse el, hogy mit szeretne az 
ingatlanon csinálni. A vállalkozók iparterület szerzésével kapcsolatban az a véleménye, hogy meg van határozva, hogy 
merre terjeszkedhet az iparterület.

 

Molnár Sándor: Elnézést kér a képviselõ úrtól, de nem azt mondta, hogy el kell rabolni más tulajdonát. 
Természetesen olyan megállapodást lehetne kötni, amivel mind a két fél jól járna. A vállalkozóknak lehetõséget kell 
adni arra, hogy ne lakóterületen dolgozzanak. Az Önkormányzat is jól járna, ha több iparûzési adó folyna be. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Tudomása van arról, hogy a vállalkozók a vállalkozói területen eladták az 
ingatlanukat, vagy mûhelynyitási kérelmet adtak be a belterületi lakótelkeken. Szavazásra tette fel a polgármesteri 
beszámoló elfogadását.

 

No: 6
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

6. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 107/2004.)

Jogszabály-tájékoztató (Et.: 107-2/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, majd szavazásra tette fel a 
jelentést a lejárt határidejû határozatokról.

 

No: 7
A Képviselõ-testület a jelentést a lejárt határidejû határozatokról 12 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Szeretné figyelmeztetni az összes 
jelenlévõ képviselõt, hogy aki a teremben tartózkodik legyen bekapcsolva a szavazógépe, mert a határozatképességet a 
jegyzõkönyv nem tudja követni.

 

 

 

 

 

 

 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár útjainak szilárd burkolattal való ellátása (Kodály Z. u., Honvéd u., Táncsics M. u., Erkel u., 

Mátyás Király u, Táncsics Köz) (Et.:132/2004.)

 

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

 

No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 125/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a 
szilárd burkolatú utak (Kodály, Honvéd, Táncsics, Erkel, Mátyás király utca és Táncsics köz) többletköltségérõl



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ testülete úgy dönt, hogy a pótmunkákhoz szükséges 8.148.340,-Ft
anyagi fedezetet biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerzõdésmódosítás aláírására.

 

A fedezet forrása a 2005. évi költségvetés súlyadó bevétele.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8. napirendi pont
Klapka utca és Görgey utca közötti terület kialakításának módosítása 

(Et.:131 /2004.)

 

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

 

No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 126/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Klapka u. és 
Görgey u. közötti terület kialakításának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a terület - kialakítás 
módosításához, a mellékelt módosított vázrajz alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított vázrajzok alapján történõ földhivatali bejegyzés megindítására.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta. 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

 

9. napirendi pont
Szent Erzsébet utca felújítása - III. szakasz 

(Et.:130/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy 2005-ben mekkora lesz az Önkormányzat súlyadó bevétele. Elõzõ döntés értelmében ezt 
már csökkentette a Képviselõ-testület 8 millió Ft-tal és most további 50 millió Ft-tal kívánja csökkenteni.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: 75 millió Ft lett tervezve, jövõ évben 70-75 millió Ft közé 
tehetõ ez az összeg. Tavalyi évben 72 millió Ft volt.

 

Müller Márton: Csak szakaszosan tudja támogatni a Szent Erzsébet utca megépítését.

 

Falics János: Támogatja a Szent Erzsébet utca felújítását. Az elõzõ ülésen a Képviselõ-testület döntött az elsõ ütem 
megépítésérõl, amely egy bizonyos összeget tett ki. A KPB elnöke arra hivatkozott, hogy a februárban megszavazott 
utcák azért nem kerülnek most megépítésre, mert a Szent Erzsébet utca fontosabb, viszont a 2005. évi súlyadó 
bevételbõl megépítésre kerülnek. Kérdése, hogy ez az idõpont 2006., vagy 2007. lesz?

 

Müller János: Ha a képviselõ úr az elõzõ Képviselõ-testületi ülésen jelen volt, akkor tudja, hogy volt egy döntés, 
amely arról szólt, hogy ezeket az utcákat 2005-ben megépíti az Önkormányzat. A megvalósítás 6 hónappal került 
eltolásra. Van még az Önkormányzatnak pályázati pénze. Ha elköltenek a súlyadóból 50 millió Ft-ot, akkor még 
mindig rendelkezésre áll 22 millió Ft. Véleménye, hogy az évi 75 millió Ft súlyadó mindig realizálódik. Az idei évben 
10 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat a Területfejlesztési Tanácstól.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: 16 millió Ft-ot nyertek, amelybõl idén 10 millió Ft-ot, jövõre 3 millió Ft-ot, 
és azt követõen még 3 millió Ft-ot kap az Önkormányzat. Az elõzõ határozat arról szólt, hogy az átsorolt utcákkal 
jövõre pályázik az Önkormányzat, mert azoknak érvényes építési engedélyes tervdokumentációjuk van. A Szent 
Erzsébet utcával nem tudnak pályázni.



 

Falics János: Kéri, hogy beszéljenek nyíltan. Azt, amit megígértek az elõzõ testületi ülésen, hogy majd azonnali 
hatállyal megépítik az elmaradt utcákat, mert arra egyéb mindenféle sallangok vannak. Kérdése, hogy mikor lesznek 
megépítve az elmaradt utcák?

 

Müller János: Jövõ tavasszal, március április hónapban, mert télen nem építenek utcát.

 

Szakszon József alpolgármester: A 6 hónappal való eltoláskor tudni lehetett, hogy pályázaton nyer az Önkormányzat 
egy bizonyos összeget. Ami akkor még feltevés volt, az  a mai napra ténnyé vált, tehát az a pénz rendelkezésre áll. A 
Szent Erzsébet utcának föld alatti csõvezetéke van, amelynek az utca egyik végétõl a másik végéig el kellene érnie. A 
minõség jobb lenne, ha egyben kerülne megoldásra.

 

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

 

No: 10
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Szakszon József alpolgármester: Az a gondja, hogy van egy földalatti csõvezeték, amelybe dugót kell verni 
mindaddig, amíg nem csatlakozik egy másik földvezetékhez. Ha ez így marad, akkor nem lesz vízelvezetése a Szent 
Erzsébet utcának. A Lukács Kávéház és a Volksbank közötti területen más az út leejtése.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szünet: 21:15-21-27-ig

 

10. napirendi pont
253/2002. (XII. 19.) Kt. sz. határozat - az önkormányzati tulajdonban lévõ telkek értékesítésérõl – módosítása 

(Et.:135/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. Az üdülõterületen lévõ lakóterületek árának 15 eFt-ot javasol, azok a területek, amelyek vagy a 
nagyságuknál fogva, vagy lakótelekké nem változhatnak, azoknál 8-10 eFt/m2 árat javasol. A Görgey Klapka utcai 
telkekre 20 eFt/m2 árat javasol. 1.) 8-10 eFt, 2.) 8-10 eFt, 3.) 20 eFt, 4.) 15 eFt, 5.) 8-10 eFt, 6.) 15 eFt, 7.) 15 eFt, 8.) 
15 eFt.
A 8-10 eFt között dönteni kell.

 

Pándi Gábor: Ezekre a telekértékesítésekre azért lett volna szükség, hogy a Szabadság úti Óvoda beruházását 
finanszírozza. Jelenleg az óvoda beruházás áll. Javasolja, hogy ezeket az ingatlanokat értékesítsék azzal a kikötéssel, 
hogy az értékesítésbõl befolyó összeg csak további ingatlanra lehessen felhasználni.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az ingatlanértékesítésbõl befolyó összeget csak ingatlan vásárlásokra lehet 
fordítani. Ismertette az elõterjesztést.

 

Havas Ferenc: Véleménye, hogy az 1.) számmal jelölt telken szolgalmi jogot kell biztosítani a szomszédok részére.

 

Váradi Zoltánné mb. mûszaki oszt.vez.: Ez Önkormányzati tulajdon, és az ingatlan mögött elhelyezkedõ terület 
magántulajdon.

 

Havas Ferenc: Mivel a többi tulajdonos nem tud máshol kijárni a telkérõl, ezért szolgalmi jogot kell biztosítani 
részükre. Tudomása szerint adtak már be korábban ajánlatot erre a területre a szomszédok.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kéri, hogy a 8-10 eFt-os telkeknél 10 eFt-ról döntsenek. Szavazásra tette fel 
a 1599., 1606., 4513/2 hrsz 10 eFt/m2 áron történõ értékesítését.

 

No: 11
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 1751/1., 1751/2., 1743/1 hrsz-ú ingatlanok 20 eFt/m2

áron történõ értékesítését.

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 4500/14., 4728., 4802., 4834. hrsz 15 eFt/m2 áron 
történõ értékesítését.

 

No: 13
A Képviselõ-testület a javaslatot 12 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
elfogadott m2 árakkal. 

 

No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 127/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata telkek 
értékesítésérõl



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban lévõ: 
4500/14., 4728., 4802., 4834. hrsz. alatt felvett lakó teleknek minõsülõ ingatlanokat 15.000,-Ft+ ÁFA/m2 áron, a 
1751/1., 1751/2., 1743/1 hrsz. alatt felvett lakó telkeknek minõsülõ ingatlanokat 20.000 Ft+ÁFA/m2 áron, míg a 
1599., 1606., 4513/2 hrsz. alatt felvett üdülõnek minõsülõ ingatlanokat 10.000,-Ft+ÁFA/m2 áron kívánja 
értékesíteni az alábbiakban részletezett módon. Egyben felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerzõdések 
megkötésére. 

 

Az értékesítés módja az alábbi:

·          A hirdetés megjelenését követõen a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Iktatójában csak és kizárólag 
személyesen adható le írásbeli vételi szándék, amelyrõl a hivatal percre pontos dátummal ellátott átvételi 
elismervényt bocsát ki.

·          Az értékesítés az írásban leadott vételi szándékok idõrendje és sorrendje alapján történik meg, amely azt jelenti, 
hogy azonos ingatlanra beadott több vételi szándék esetén az adásvételi szerzõdés megkötésére a legkorábban 
leadott vételi szándékot jelzõvel történik meg. Annak bármely okból való meghiúsulása esetén, a soron 
következõvel.

·          A tárgyi ingatlanok adásvételével kapcsolatos mindennemû költség a vevõt terheli.

·          A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek figyelembe vételével az adásvételi szerzõdések 
megkötésével.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

11. napirendi pont
Közép-Duna Vidék -Kistérségi Társulás megalakulása, csatlakozás a szervezethez (Et.:128 /2004.)

 

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

 

No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 128/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna 
Vidék Kistérségi Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról, illetve alapító tagként való részvételrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Közép-Duna Vidék Kistérségi 
Társulás társulási megállapodását, egyet ért a társulás céljaival, feladataival, hozzájárul a társulás megalakulásához és 
abban alapító tagként részt kíván venni.



 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta. 

 

Bruckner Katalin: A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a környezõ települések informatikai hálózata igen rossz, 
ezért ha csak szoftverrõl van szó, akkor ezzel nem érdemes foglalkozni, mert a rendszer nem fogja tudni kezelni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nem csak szoftverre, hanem hardverre is vonatkozik a pályázat.

 

GVOP-2004.4.3.1. elnevezésû pályázati kiírás megvalósítására pályázat benyújtása, illetve a pályázati önrész 
meghatározott százalékának biztosítására további pályázat benyújtása (Et.:129/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel 129/2004. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 129/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Közép-Duna 
Vidék Kistérségi Társulás keretében benyújtásra kerülõ GVOP – 2004.4.3.1-es pályázat benyújtása, illetve a 
pályázati önrész biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidék Kistérségi Társulás a 
társulási megállapodásában vállalt céljai és feladatai megvalósítására pályázatot nyújt be a GVOP – 2004.4.3.1-es 
pályázati kiírásra. 
A pályázati önrészt, amely a tíz fõs társulás esetén maximum 7.714.285 Ft, a többletingatlan értékesítés (hrsz 4500/14, 
1606, 4728, 1599, 4834, 4802,4513/2) bevétel terhére biztosítja. A pályázati önrész meghatározott százalékának 
biztosítására szintén pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által, az önkormányzatok uniós fejlesztési forrásai 
önrészének kiegészítésére létrehozott alap terhére.

 

Felkéri a jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

12. napirendi pont
Gradus Óvoda intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.:120/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kéri Sax Lászlót, hogy 
nyilatkozzon, a NNKÖ egyetértését illetõen.

 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy a minõségirányítási programokat egyben szavazzák meg.

 

Heider László jegyzõ: Erre sajnos nincs mód.

 

Sax László NNKÖ elnöke: A NNKÖ minden elõterjesztéssel, amely az intézményeket érinti a mai ülésen egyetért.

 

Müller Márton: Tartózkodni fog a szavazásoknál, mert a Minisztériumokban a vezetõk az intézményvezetõket ilyen 
felesleges dolgokkal foglalkoztatják, ahelyett, hogy a tanárok az energiájukat a pihenésre és a tanításra használnák fel.

 

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

 

No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 130/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Gradus 
Óvoda minõségirányítási programjának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Gradus Óvoda minõségirányítási programját jóváhagyja 
2009. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítási program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

13. napirendi pont
Gradus Óvoda Alapító okiratának módosítása, megállapodás megkötése (Et.:108/2004.)



 

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

 

No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 131/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata Gradus Óvoda Alapító 
okiratának módosításáról, megállapodás jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Gradus Óvoda Alapító okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetben 
elfogadja.
A Képviselõ-testület a mellékelt Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az aláírására, felkéri a jegyzõt, hogy a 
gazdálkodási jogkör módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselõ-testület a jelenlegi gazdasági vezetõnek a Grádus Óvodában fennálló közalkalmazotti jogviszonyának idõtartamára 
vezetõi pótlékának megfelelõ összegû kereset-kiegészítést biztosít.

 

Határidõ: 2004. július 1.                                                                        Felelõs: jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

14. napirendi pont
Ligeti Cseperedõ Óvoda Alapító okiratának módosítása

(Et.:115/2004.)

 

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

 

No:19
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 132/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Ligeti 
Cseperedõ Óvoda Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Ligeti Cseperedõ Óvoda Alapító okiratát a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti tartalommal, 
egységes szerkezetben elfogadja.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                                     Felelõs: jegyzõ

 



A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

15. napirendi pont
Ligeti Cseperedõ Óvoda intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.:123/2004.)

 

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

 

No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 133/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Ligeti 
Cseperedõ Óvoda minõségirányítási programjának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Ligeti Cseperedõ Óvoda minõségirányítási programját 
jóváhagyja 2009. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítás program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

16. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása (Et.: 116/2004.)

 

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

 

No:21
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 134/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratát a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti 
tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.



 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                                     Felelõs: jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

 

 

17. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda intézményi

minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.: 119/2004.)

 

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

 

No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda minõségirányítási programjának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda minõségirányítási 
programját jóváhagyja 2009. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítás program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

 

18. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása
(Et.:121/2004.)

 

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

 

No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 136/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a 
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola (Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jóváhagyja.
A Képviselõ-testület fenntartja a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

 

 

 

19. napirendi pont
A Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola

Alapító okiratának módosítása (Et.:109/2004.)



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az OKB határozatát. 

 

Pándi Gábor: Lényegileg egyik Alapító okirat sem változik, viszont amit a Bizottság kér, az egy plussz módosítás, 
amely azt foglalja magában, hogy a földrajzoktatást ne kelljen német nyelven tanulniuk a diákoknak. Véleménye, hogy 
ennek a módosításnak nem most van itt az ideje. 

 

Temesvári Anna: A Bizottság támogatná az intézmény azon kérését, hogy a Közoktatási törvényben meghatározott 
maximális csoportlétszám biztosításával 5 csoport + 1 elõkészítõ csoport mûködését engedélyezzék. Amennyiben a 
csoportlétszám nem éri el a maximális létszámot, abban az esetben nem indulhat. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A Zeneiskolában jelenleg gazdaságosan mûködik a képzõmûvészet, 45 gyermek 4 
csoportban tanul. A pedagógus óraszáma heti 4 órával növekszik, + 1 csoportba 20 gyermeket felvehet az 
intézményvezetõ, ami több normatívát jelent az Önkormányzatnak és gazdaságosabbá válhat az intézmény mûködése. 
Az Alapító okirat módosításánál kikötötték, hogy csak abban az esetben indíthatja a csoportot, hogyha 20 fõt eléri a 
létszám. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az Alapító okiratban a következõ módosítást: Felvehetõ 
tanulók száma nem 45 fõ, hanem 5 csoport és maximális 20 fõs csoportlétszámmal. 

 

No: 24
A Képviselõ-testület a módosítást 11 igen, 1nem szavazattal elfogadta.

 

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

 

No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 137/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
Alapító okiratát A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, az 
elfogadott módosításokkal a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                                     Felelõs: jegyzõ

 

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

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

 

 

 

20. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola (Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) 

intézményi minõségirányítási programjának jóváhagyása
(Et.:110 /2004.)

 

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

 

No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 138/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Cziffra 
György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola (Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) 
minõségirányítási programjáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola (Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) minõségirányítási programját az alábbiak szerint hagyja jóvá 2008. 
augusztus 31-ig:

Ø      A mindenkor hatályos Alapító okiratban meghatározott tanszakok mûködési feltételeit biztosítja,
Ø      A hiányzó helyiségek kialakítására kötelezettséget nem vállal.

A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítás program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

21. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának módosított



intézkedési tervének elfogadása (Et.:111 /2004.)

 

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

 

No: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 139/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a 
Közoktatásfejlesztési - Intézkedési terv - felülvizsgálatáról és elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 290/2000. (XII. 04.) Kt. sz. határozatával elfogadott 
Közoktatásfejlesztési Intézkedési tervét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tövény 132. §-nak (7) bekezdése 
alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselõ-testület a Közoktatásfejlesztési Intézkedési tervben foglaltak kétévente, illetve az OKB javaslata alapján 
felülvizsgálja, szükség esetén módosítja, kiegészíti.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Temesvári Anna: Formai javaslata, hogy a címben szerepeljen, hogy milyen intézkedési tervrõl van szó.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a cím következõképpen történõ módosítását: 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Közoktatásfejlesztési módosított intézkedési terve.

 

No: 28
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 13 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

22. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Alapító okiratának módosítása (Et.:113/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 



Falics János: Nem támogatja a 7. 8. évfolyamban a földrajz tantárgy német nyelven történõ tanítását. Ha a jó tanulók 
emiatt rontják le az átlagukat, az nehezíti a továbbtanulásuk esélyeit. Véleménye, hogy inkább 5. osztálytól kezdõdõen 
tanulják németül a földrajzot. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az intézmény Alapító okiratában 1991-tõl szerepel a földrajz tantárgy német 
nyelven történõ oktatása, amelyet jelenleg egy válogatott csoportnak tanítanak. Ezek a diákok magyarul és németül is 
tanulják a tárgyat. A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat nem adta az egyetértését ahhoz, hogy az Alapító 
okiratból ezt a rész töröljék, ezért a testület ezt nem törölheti. Jelenleg a kerettanterv szerint 5. és 6. osztályban nincs 
földrajz oktatás. 

 

Bruckner Katalin: Támogatja, hogy a diákok németül tanulják a földrajz tantárgyat. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az OKB támogatja az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

Temesvári Anna: A Bizottság azért szavazta meg a határozatot, mert tiszteletben tartja a NNKÖ véleményét. 

 

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

 

No: 29
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 140/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratát A 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti 
tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                                     Felelõs: jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

23. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi



minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.:122/2004.)

 

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

 

No: 30
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 141/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola minõségirányítási programjának jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola minõségirányítási 
programját jóváhagyja 2009. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítási program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

24. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola intézményi 

minõségirányítási programjának jóváhagyása (Et.:125/2004.)

 

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

 

No: 31
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 142/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola minõségirányítási programjának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola minõségirányítási 
programját jóváhagyja 2009. augusztus 31-ig.
A Képviselõ-testület fenntartja az intézményi minõségirányítási program felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezési jogát.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ



 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

25. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola

Alapító okiratának módosítása (Et.:114/2004.)

 

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

 

No: 32
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 143/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola Alapító okiratát A 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján felülvizsgálta, és a melléklet szerinti 
tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                         Felelõs: jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

26. napirendi pont
A maximális csoport - és osztálylétszámok

10-20%-kal való növelésének engedélyezése (Et.:124 /2004.)

 

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



 

No: 33
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 144/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a
maximális csoport és osztálylétszámok 10-20%-kal való növelésének engedélyeztetésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az általa fenntartott Gradus Óvoda, Német Nemzetiségi 
Óvoda, Ligeti Cseperedõ Óvoda, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Templom Téri Általános Iskola maximális 
csoport és osztálylétszámának 10-20%-kal történõ növelésének engedélyeztetését kezdeményezi, oktatásszervezési 
okok miatt az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnál az óvodaszék, iskolaszékek, szülõi szervezetek és 
a diákönkormányzatok egyetértésével.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmet haladéktalanul nyújtsa be.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

27. napirendi pont
Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

Alapító okiratának módosítása (Et.:112/2004.)

 

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

 

No: 34
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 145/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola Alapító okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 128. §-nak (16) bekezdése alapján 
felülvizsgálta, és a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                                                     Felelõs: jegyzõ

 

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

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

28. napirendi pont
Egyebek:

Köztisztviselõk 2004. évi teljesítményértékelése (Et.: 137/2004.)

 

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

 

No: 35
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 146/2004. (VI. 03.) Kt. sz. határozata a 
köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítmény-követelmények meghatározását 
szolgáló kiemelt célok megállapításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete A köztisztviselõk jogállásáról szóló – módosított 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján 2004. évre a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapján 
képezõ célokat a melléklet szerint határozza meg.
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy a fent kijelölt célok alapján állapítsa 
meg a Hivatala köztisztviselõi munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket.

 

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a fent meghatározott célok alapján állapítsa meg a jegyzõ 
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket, és az értékelésrõl tájékoztassa a 
Képviselõ-testületet.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ
                2004. március 31.                                                                           polgármester
A teljesítménykövetelmények megállapítása: 2004.03.31.
A teljesítménykövetelmények értékelése: 2004.12.31.

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta az ülését 21:54 órakor.

 

 

 

K.m.f.

 



 

                 Grószné Krupp Erzsébet                                            Heider László
                           polgármester                                                             jegyzõ 

 

 


