
Jegyzõkönyv

 

Készült: 2003. február 13. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli, nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Falics János, Falics Jánosné, Havas Ferenc, Kárpáti János, 
Keszthelyi László, Kós Beatrix, Krupp János, Molnár Sándor 17.34, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, 
Temesvári Anna, Ujvári Hedvig 19.30, Zbrás Pálné

 

Távollétét jelezte: Bruckner Katalin, Halmschláger Antal, Szakszon József alpolgármester, 

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási 
fõelõadó, dr. Kõrösy Judit szervezési osztályvezetõ, Wippelhauser Gyuláné a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Szakközépiskola gazdasági vezetõje, Kozek Ferencné Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági vezetõje, Búza Jánosné a 
Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2003. január 23. napján, megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 13 fõvel határozatképes. Javasolja, hogy az 1. napirendi pont 7 óra után kerüljön megtárgyalásra. 

 

Kárpáti János: Javasolja, hogy a Napos Oldal és Szakorvosi Szervezeti és Mûködési Szabályzatát vegyék le a 
napirendrõl, hogy minden képviselõ egységes szerkezetbe foglalva megkaphassa. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosító indítványokat. 

 

No:1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                                        Elõadó:

 

1)
 

Közétkeztetés HACCP rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatok 
(Et.: 4-2/2003.)
Pilisvörösvár Önkormányzat kezelésében lévõ közétkeztetési 
intézmények üzemeltetésére kiírandó közbeszerzési pályázat 
bonyolítása (Et.: 4/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

2)
 

Pilisvörösvár Köztemetõ hûtõkamrájának cseréje
(Et.: 5/2003.)

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 



3)
 

Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) Kt. sz. rendeletének 
módosítása (Et.: 7/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

4)
 

Katona Éva földhaszonbérlet ellenértékének rendezése
(Et.: 11/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

5)
 

Pilisvörösvár, Pataksor 1599 hrsz. alatt felvett ingatlan 
elidegenítése (Et.: 12/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

6)
 

Gazdakör Vendéglõ adásvételi szerzõdésében a fizetési határidõ 
megállapítása (Et.: 8/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

7)
 

Általános iskolák és óvodák beiratkozási idõszakának 
meghatározása (Et.: 6/2003.)

 

Heider László
jegyzõ

8)
 

Tájékoztató Pilisvörösvár szilárd burkolatú utak tervezésére 
kiírandó közbeszerzési pályázat bonyolításáról
(Et.: 3-2/2003.)

 

Müller János
KPB elnöke

9)
 

Akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés bevezetésének 
engedélyezése a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Szakközépiskolában (Et.: 15/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

1. napirendi pont
Közétkeztetés HACCP rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatok (Et.: 4-2/2003.)

Pilisvörösvár Önkormányzat kezelésében lévõ közétkeztetési intézmények üzemeltetésére kiírandó 
közbeszerzési pályázat bonyolítása (Et.: 4/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. Véleménye, hogy az elmúlt napokban a képviselõk körbejárták a témát. A mai döntés arról szól, hogy a 
Képviselõ-testület a III. sz. határozati javaslat mellett dönt-e és ki kívánják-e írni a pályázatot. Örömmel fogadja a két 
konyha vezetõjének jelenlétét. Szavazásra tette fel a tanácskozási jog megadását a konyhavezetõk részére.

 

No:2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 13 igen szavazattal elfogadta.

 

Kárpáti János: A költségvetés összeállításánál kiderült mindenki számára, hogy nincs pénz a konyhák felújítására, 
ezért javasolja a közbeszerzési kiírást.



 

Müller János: Kéri, hogy a konyhavezetõk mondják el a véleményüket a közbeszerzés kiírásáról.

 

Wippelhauser Gyuláné gazdasági vezetõ: A konyha ügye 1996-óta ismeretes az Önkormányzat számára. A Német 
Nemzetiségi Gimnázium konyhájának 600 adag elkészítésére van engedélye, viszont 697 adagot fõz naponta, amelyre 
a minõsítést nem kapják meg. Volt egy ellenõrzés, amely alapján megállapították, hogy a konyha mérete 16 m2-rel 
kisebb, mint az elõírtnál, és más elvárásnak sem felelnek meg. Az ÁNTSZ már elvárja a HACCP rendszer kialakítását. 
Kéri, hogy a testület hozzon olyan döntést, hogy a konyhának megfelelõen tudjanak mûködni. Ha 400 adagra 
fõznének, akkor megfelelnének az elõírásoknak.

 

Kozek Ferencné gazdasági vezetõ: Az óvoda konyhája jobb körülmények között van, mint a Gimnáziumé. 
Véleménye, hogy az óvoda konyháját meg kellene tartani, mivel kis gyermekekrõl van szó, és egy 3 éves gyermeknek 
nem mindegy, hogy mikor kap ételt. Az óvoda konyháját mindenféleképpen meg kellene tartani. Az ÁNTSZ 
megfelelõnek tartja a konyha felszereltségét, és tavaly új üstöt kaptak, és az edényzetet is felújították. Az óvoda 
konyhájánál nagy átalakításra nem lenne szükség. Nem elhanyagolható tényezõ, hogy a konyhában 11 fõ dolgozik, és 
az õ sorsukat nagyban érinti a döntés.  

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A két fõzõkonyha fontos eleme a közbeszerzési eljárásnak, továbbá a 
melegítõkonyhák sem elhanyagolhatóak. Ismertette az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.

 

Pándi Gábor: Az elõzõ testület számára fontos volt, hogy az étel minõsége rossz irányban ne változzon. A 
konyhákban dolgozók nagy részének a munkahelye van veszélyben. A dolgozókat nem lehet bizonytalanságban 
hagyni. Nem ért egyet azzal, a véleménnyel, hogy végleges döntés akkor lesz, ha kiválasztják a pályázót. Ha eldöntik, 
hogy kiírják, akkor az azt jelenti, hogy végig kell csinálni. A kiírásban szerepeltetni kell, hogy a pályázó a dolgozókat 
vegye át. Sajnos a költségvetés nagyon feszített, ezért nincs más lehetõség, mint kiírni a közbeszerzési pályázatot.

 

Müller Márton: Számára is legnagyobb problémát a dolgozók munkahelye jelenti. Javasolja kiírni a pályázatot, 
szintén egyetért azzal a megfogalmazással, hogy a végsõ döntés a Képviselõ-testületé, mert csak akkor adja az igen 
szavazatát, ha a vállalkozó átveszi a dolgozókat.

 

Temesvári Anna: Az ételszállító autó felújításra szorul, viszont ha külsõ beszállító viszi az ételt, akkor ez a probléma 
is megoldódik. Szimpatikusnak tarja azt a megoldást, hogy a kisgyermekek étkeztetése megmaradjon az óvodában.

 

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

 

No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésébõl lévõ közétkeztetési létesítmények üzemeltetésének biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város közétkeztetését 
közbeszerzés útján beszállító vállalkozóval kívánja biztosítani, úgy hogy a leendõ nyertes vállalkozó köteles a 
melegítõkonyhát és tálalókonyhát az új HACCP minõségbiztosítási rendszernek megfelelõen felújítani, saját 
költségén, és az ott dolgozókat a minõsítési rendszer elõírásának megfelelõen a munkára felkészíteni. 



 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a 4/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ közbeszerzést bonyolító 
cégek árajánlatait. Szavazásra tette fel a határozati javaslat I. változatának elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt-t bízza meg a testület.

 

No:4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a közétkeztetés 
üzemeltetésének kiadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2/2003. (II.13.) Kt. sz. határozatában megjelölt 
közétkeztetési pályázat bonyolításával a Beruházó Bonyolító Mérnöki Iroda Bt-t bízza meg. Egyúttal visszavonja a 
152/2002. (VI. 24.) Kt. sz. határozatát.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerzõdések megkötésére.
A fedezet forrása a Költésvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság részére elkülönített keret.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester

 

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

 

 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Köztemetõ hûtõkamrájának cseréje

(Et.: 5/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottsági 
véleményeket, és az elõterjesztést. Az ülésen kiosztásra került egy újabb árajánlat. A döntéshez kéri azon képviselõ 
véleményét, aki szakmailag az ügyhez hozzá tudnak szólni.

 

Pándi Gábor: Tudomása szerint a hûtõkamrát több település használja. Javasolja, hogy a Pilisi Kötet ülésén a 
Polgármester vesse fel a témát, hogy mivel más település is itt tárolja az elhunytakat, ezért részarányosan vállaljanak 
részt a hûtõkamra megépítésének költségeibe.

 

Molnár Sándor: Véleménye, hogy egyes képviselõk nem elég tájékozottak. Pilisvörösvár regionális feladatot lát el. 
Rendõrségi intézkedés során Pilisvörösváron kell megoldani a boncolást. Sok esetben nem bírja a hûtõkamra a 
kapacitást, és a környezõ települések hûtõkamráját veszik igénybe, amiért nem fizetnek. A hûtõkamra folyamatosan 
mûködik, mert így sokkal gazdaságosabb és tovább marad jó állapotban. A hûtõkamra minõségét cégek vizsgálták, és 
nem találták megfelelõnek. Többen azt javasolták, hogy a paneleket erõsítsék meg, hogy kevesebb energiát vegyen fel. 
Egy olyan megfelelõ hûtõt kell építtetni, amely megfelel a mai kor követelményeinek. Majoros György árajánlatát 



javasolja elfogadni, mert idõben, megfelelõ kivitelben és árban vállalja a hûtõkamra kivitelezését. Nem minden 
hûtõgyártó cég vállalja a temetõ hûtõkamrájának javítását. Szeretné bejelenteti érintettségét.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Sándor képviselõ kizárását a szavazásból 
érintettség okán.

 

No:5
A Képviselõ-testület a szavazásból való kizárást 11 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Majoros György árajánlata 1.450 eFt. Ismertette a határozati javaslatot, 
majd szavazásra tette fel.

 

No:6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a Köztemetõ 
hûtõkamrájának cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Köztemetõ hûtõkamrájának és 
hûtõberendezésének cseréjéhez hozzájárul és 1.250 eFt + ÁFA fedezetet biztosít a munka elvégzésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerzõdés megkötésére Majoros György vállalkozóval.

 

A fedezet forrása a 2003-as költségvetésben elkülönített köztemetõ fejlesztési elõirányzat.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester 

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

3. napirendi pont
Az állatok tartásáról szóló 3/1991. (IV. 23.) Kt. sz. rendeletének módosítása

(Et.: 7/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést. Kéri, hogy az 1. §-t fogadja el a testület, hogy az önkormányzat ne 



maradjon törvénysértésben. A teljes rendelet elfogadása nagyobb körültekintést érdemel, ezért javasolja, hogy a 
Polgármesterre ruházza át a rendeletet módosításának hatáskörét.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottságok javaslatait.  Szavazásra tette fel az 1. § elfogadását.

 

No:7
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

3/2003. (II. 18.) Kt. sz. rendelete
az állatok tartásáról szóló

3/1991. (IV. 23.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

 

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét tartalmazza.

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 14 igen szavazattal megalkotta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

4. napirendi pont
Katona Éva földhaszonbérlet ellenértékének rendezése

(Et.: 11/2003.)

 

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

 

No:8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata Katona Éva 
földhaszonbérlet ellenértékének rendezésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Katona Éva 1094 Budapest, Balázs B. u. 
14 fsz. 14/A. szám alatti lakost 79.474,-Ft, azaz  hetvenkilencezer-négyszázhetvennégy forint használati díj 
megfizetésére kötelezi a pilisvörösvári, 0122/47 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan korábbi használatáért.  

 

Határidõ: 30 nap                                                                    Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár, Pataksor 1599 hrsz. alatt felvett ingatlan elidegenítése

(Et.: 12/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
bizottsági ülésen az a variáció is szóba került, hogy hatalmazza fel a testület a polgármestert, a tulajdonosokkal való 
tárgyalásokra, és próbálják meg együtt értékesíteni az ingatlant és a tulajdoni hányad arányában osztozzanak. Továbbá 
ez az ingatlan kerüljön be az elidegenítésre kerülõ ingatlanok sorába, amelyek árverés útján kerülnek értékesítésre. Ha 
az ingatlantulajdonosok ezt az értékesítési formát elfogadják, akkor mindét fél jól jár. Ha a testület elfogadja ezt a 
javaslatot, akkor át kell fogalmazni a határozatot.

 

Heider László jegyzõ: Javasolja levenni napirendrõl és megfogalmazni a határozatot.

 

Müller János: Nem javasolja, hogy levegyék a napirendrõl, tartsanak szünetet, amely idõ alatta a Jegyzõ úr 
fogalmazza meg a határozatot.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szünetet rendelt el a határozat megfogalmazásáig.

 

Szünet: 18:07-18:34-ig

 

 

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

 

No:9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári, 
1599 hrsz. alatti ingatlan eladásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Pataksor 1598 hrsz-ú 
közel 1020m2 –es ingatlant nem kívánja megvásárolni. Egyben felkéri a Polgármestert, a tulajdonosokkal 
kezdeményezzen tárgyalásokat az ügyben, hogy a nevezett ingatlanokat közösen értékesítsék licit útján a többi 
önkormányzati ingatlanhoz hasonló módon. Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban felmerülõ költséget a felek 
közösen viseljék.
Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményérõl a Képviselõ-testületet tájékoztassa.



 

Határidõ: folyamatos                                                                         Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

6. napirendi pont
Gazdakör Vendéglõ adásvételi szerzõdésében a fizetési határidõ megállapítása

(Et.: 8/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az elõterjesztést és a bizottságok javaslatait. Szeretné elmondani, 
hogy az Önkormányzat számlájára a vételárelõleg a mai napon megérkezett.

 

Heider László jegyzõ: Ez az összeg az adásvételi szerzõdésben foglalóként fog szerepelni.

 

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

 

No:10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a Dózsa Gy. u. 
110/a. szám alatti Gazdakör Vendéglõ értékesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 195/2002. (XI. 14.) 
Kt. sz. határozat értelmében kösse meg az adásvételi elõszerzõdést Csitáry Jenõvel és Csitáry Lászlóval úgy, hogy a 
vevõk 2.500.000.- Ft foglalót adnak. Az adásvételi szerzõdés megkötésére – és ezzel egyidejûleg a teljes vételár 
kiegyenlítésére - 2003. február 28-ig kerüljön sor. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
                2003. február 28.

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

7. napirendi pont
Általános iskolák és óvodák beiratkozási idõszakának meghatározása

(Et.: 6/2003.)



 

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

 

No:11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a beiratkozási 
idõszak meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2003/2004-es tanév elsõ évfolyamára történõ 
beiratkozási idõszakot 2003. április 14-15 között határozza meg. 2003. április 14-én a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és a Templom Téri Általános Iskola kötelezõ felvételt biztosító mûködési körzetébe tartozó tanköteles korú 
gyermek beíratása, 15-én a mûködési körzeten kívüli állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkezõ tanköteles korú gyermekek beíratása történik.

 

Az óvodák beiratkozási idõszakát 2003. május 12-16 között határozza meg.

 

Felkéri a Jegyzõt, hogy a beiratkozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

 

Határidõ: 2003. március 13.                                      Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõk
                         április 11.

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

 

 

 

8. napirendi pont
Tájékoztató Pilisvörösvár szilárd burkolatú utak tervezésére kiírandó közbeszerzési pályázat bonyolításáról 

(Et.: 3-2/2003.)

 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 

 

Müller János: Ismertette az elõterjesztést, elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság kiválasztotta a bekért árajánlatokból a 
tervezõt. Várhatóan a tervezõvel jövõ héten bejárják a megjelölt utcákat. Három héten belül elkészíti a tervezõ a 
terveket, és utána el lehet indítani a közbeszerzést. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kérdése, hogy a tájékoztatót el kell-e fogadni. 

 

Heider László jegyzõ: Nem. 

 

Temesvári Anna: A lakók keskenynek tartják az elkészült utakat. Kéri, hogy gondolják végig, a tervezés kapcsán, 
hogy milyen széles utakat építenek és melyeknél van szükség egyirányúsításra. 

 

Müller János: Az utak szélességén már nem tudnak módosítani, mert az már elfogadásra került. Az egyirányúsítás az 
aszfaltozás után következik. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

 

Szünet: 18:52-19:05-ig 

 

 

9. napirendi pont
Akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés bevezetésének engedélyezése a Német Nemzetiségi 

Gimnázium és Szakközépiskolában
(Et.: 15/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel 
Búza Jánosné igazgatóhelyettes részére a tanácskozási jog megadását.

 

No:12
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 14 igen szavazattal elfogadta.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Elmondta, hogy a bizottságok esti tagozaton 2+1 osztály indítását 
engedélyezik.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy ha nincs elég diák az intézményben, akkor a fejkvótát visszautalják-e.

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Ha az iskola nem fejlõdik, akkor az visszafejlõdésnek minõsül. Az iskola eddigi 
vonzereje a kétnyelvûség volt. Ha az iskola nem foglalkozik a szóba forgó képzéssel, most, akkor a továbbiakban már 
nem emelkedik ki a többi iskola közül. Jelenleg 503 gyermek jár az iskolába, a tavalyi évben viszont 541 gyermek 
volt. A 13. évfolyamon csökkent a létszám. A 108 végzõsbõl 50 maradt az iskolában szakképzésre. Más 
középiskolában a normatíva nagyobb %-át kéri az egyetem. Az a cél, hogy optimálisan mûködjön az intézmény. Az 
osztályok létszámát nem kívánják növelni. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Októberi hivatalos statisztika alapján kerül megállapításra normatíva. Ha a becsült 
létszám nem annyi, mint amennyire kérték a normatívát, azt vissza kell fizetni az Önkormányzatnak. 

 

Müller Márton: Az Önkormányzat kapja meg a számlájára a fejkvótát, és azt utalja át a Gimnáziumnak. Ha akarja, 
átutalja, ha nem akarja, akkor nem. Javasolja, hogy az önkormányzat képezzen egy tartalékot a költségvetésben. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A költségvetésben meg kell határozni a létszámot, a normatívát, tehát, hogy 
mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy mûködjön az intézmény.

 

Müller Márton: Ha az Önkormányzat tudja azt, hogy jövõ hónaptól 50 gyerek helyett 30 fog az intézménybe járni, 
akkor megteheti azt, hogy 30 gyerek után utalja a normatívát. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Akkor módosítani kellene a költségvetést. 

 

Müller János: Miáltal nincs meg a NNKÖ hozzájárulása, ezért a határozat nem hozható meg.

 

Heider László jegyzõ: Gyakorlatilag az egyetértési jogot elõzetesen szokták beszerezni. A döntés joga ettõl 
függetlenül továbbra is a Képviselõ-testületé. 

 

Sax László NNKÖ elnöke: Írásos dokumentum nincs nála, de a NNKÖ támogatja a képzés bevezetését. 

 

Heider László jegyzõ: Az elnök úr jegyzõkönyvbe mondta a nyilatkozatát, késõbbiekben a jegyzõkönyv mellé lesz 
csatolva ez a beleegyezés. 

 

Müller János: A szerzõdés 21. pontjában szerepel, hogy a normatíva 20%-át az  intézmény átadja az Egyetemnek. 
Javasolja, hogy kössék meg a szerzõdést a 21. pont nélkül 

 



Pándi Gábor: Kérdése, hogy kik fogják tartani a képzést.

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: A képzés beleillik az iskola profiljával, ezért a tanárok 90%-a jelenleg is 
rendelkezésre áll. A hiányzó tanárokat a LIEGL-tõl hívják át heti 2-3 órába. Ha a 20%-ot nem adják át az egyetemnek, 
akkor az egyetem nem köti meg a szerzõdést. Úgy kell tekinteni, hogy nem a normatívából ad át az Önkormányzat 
20%-ot, hanem, hogy pluszban kap 80%-ot. 

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy az intézmény milyen plusz jövedelemmel rendelkezik, amelyet erre a képzésre tud 
fordítani , és miért köt az egyetemmel szerzõdés, ha nem egyetemi tanárok tartják az órákat. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Akkreditált felsõfokú képzést csak egyetem indíthat. Ez a képzés népszerûbb a 
diákok között. Az érettségi már a mai viszonyokat tekintve nem versenyképes. Aki ebben az iskolában végez, az 
biztosítékot kap arra, hogy az egyetemen 2. évfolyamra felvételt nyer. 

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy ha az intézmény tanárai tanítanak, és az Önkormányzat az egyetemmel köt szerzõdést, 
ez nem bujtatott jövedelem-e. Továbbá mi a biztosíték arra, hogy az egyetemre felveszik a gyerekeket, miután elvégzi 
ezt az iskolát. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Szerepel a képzés programjában, hogy mit számítanak be a felvételinél. Ezt a 
képzési programot elfogadta a minisztérium. Az egyetem joga, hogy ellenõrizze, hogy megfelelõ színvonalú képzés 
legyen. A pedagógusokat is az egyetem képzi ki. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nyilván csak annak van garanciája arra, hogy felvegyék az egyetemre, aki 
ezt az iskolát eredményesen végzi el. Az itt tanultak között nem mindenki lesz, aki jó eredménnyel végez.

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Az OKJ-s végzettséget a felsõfokú szakképzettséget gazdasági menedzser szakon 
ugyanúgy megkapja az is, aki 2-sel, mint aki 5-sel végez. Aki jó tanulmányi eredményt ér el, az továbbmehet a 
fõiskolai karon és fõiskolai, egyetemi diplomát szerezhet. 

 

Pándi Gábor: Akár milyen jó eredménnyel végez a tanuló, különbözeti vizsgát mindenféleképpen tennie kell. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Egy osztály mûködhet 25-36 fõvel. Ha a gyerekek között nem népszerû az iskola, 
akkor kevesebb gyerek jár az intézménybe. Az épületet akkor is fenn kell tartani, ha kevesebb diák jár. A 
bérköltségeteket fedezi az a normatíva, amelyet az akkreditációra kapnának. 

 

Zbrás Pálné: A szerzõdésben szerepel az is, hogy az iskola saját pedagógusa, amennyiben ezt a tanítást vállalják, 
akkor fél évente egyszer az egyetemen továbbképzésen kell, hogy részt vegyen, amelynek a költségét az iskolának kell 
vállalnia. Kérdése, hogy az iskola ezt a költséget mibõl fogja fedezni. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: A képzés indításakor van egy nagyobb továbbképzés, viszont 2 évenként minden 
pedagógusnak rendszeres továbbképzésen kell, részt vennie. A félévenkénti továbbképzés nem nagy kiadás.



 

Falics Jánosné: Az akkreditált felsõfokú képesítések felvételi mentességet nem élveznek, csak plusz pontokat kapnak 
a gyerekek érte. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Kikötheti az egyetem, hogy bizonyos eredmény esetén felveszi a diákokat. 

 

Müller Márton: Amikor az egyetemen nincs elegendõ felvételi pontja a felvételizõnek, akkor felajánlják ezeknek a 
felvételizõknek ezt az OKJ-s képzést. Ha ezt az iskolát elvégzik jó eredménnyel, akkor utána mehetnek a fõiskola 2. 
évfolyamára. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Ha jelentkezik a Közgazdasági Egyetemre és nem veszik fel, akkor az elutasításkor 
tájékoztatást kap arról, hogy mely intézményben veszik fel. 

 

Molnár Sándor: A bizottsági ülésen is kérdezte, hogy milyen garanciát kap az Önkormányzat arra, hogy a 
költségvetésben nem kell több pénzt elkülönítenie, mint most. Ha van erre garancia, akkor azt írásba kell foglalni és a 
testület biztosabb körülmények között tud dönteni. Nem tartja jónak, hogy az egyetem a gimnáziumtól 20% 
normatívát kér. Továbbá nem erkölcsös az, hogy más intézménytõl elvonnak támogatást, hogy a gimnáziumnak adják. 

 

Pándi Gábor: Garancia nincs. Idén 28 millió Ft-ba került az iskola az Önkormányzatnak a normatíva felett, a tavalyi 
2 millió Ft-hoz képest. 

 

Müller Márton: Kérdése, hogy a 28 millió Ft-ot miért adták az intézménynek. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Nem tudják, hogy jövõre milyen lesz a normatíva. Annyit tudnak mondani, hogy ha 
több gyermek lesz, akkor kevesebb önkormányzati támogatásra van szükség. Sok pályázaton vesznek részt. 

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ha a normatívából levonják a 20%-ot, akkor dologi kiadásokra, továbbképzésre, 
egyéb költségekre megmarad az intézménynek 1.870 eFt-ja. Természetesen abban az esetben, ha 25 fõ az 
osztálylétszám. A 28 millió Ft Önkormányzati támogatás a mûködéshez, a személyi jellegû juttatásokhoz, a 
járulékokhoz kellett. 

 

Kárpáti János: A bizottság támogatja a képzés beindítását, ha az iskola garantálni tudja a 25 fõs létszámot. Továbbá, 
garantálni tudja írásban, hogy erre külön támogatást nem kér. Tudomása szerint az iskola igazgatója egy elõszerzõdést 
már aláírt az egyetemmel. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Két hetük volt arra, hogy a pályázatot elkészítsék. Az elõszerzõdést már aláírta az 
iskola, amely akkor lép életbe, ha a fenntartó jóváhagyja. 17-én van egyetemi tanácsülés, és addigra dönteni kell. A 
pótköltségvetésekkel kapcsolatban, tájékoztatná a testületet, hogy többnyire a konyha miatt kértek pótköltségvetést. 

 



Temesvári Anna: Ismertette a bizottság javaslatát. A 18 osztályt az intézmény akkor tudná tartani, ha beindíthatná a 
képzést. Ha csökken az osztálylétszám, akkor az Önkormányzatnak nagyobb mértékben kell támogatnia az iskolát. 
Javasolja úgy módosítani a határozati javaslatot, hogy csak 25 fõvel indíthatja be a képzést, és ha nem sikeres, akkor 
két év múlva megszünteti.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A legrövidebb minimális kimenõ rendszer 3 év, amely nagy ráfizetés. 

 

Müller János: Szerepel az alapító okiratban a vámügyintézés megszüntetése, viszont még emlékszik arra, amikor az 
intézmény gyõzködte a testületet a képzés bevezetésrõl. Ezen felül támogatja a kérést. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: Szerettek volna egy palettát, amelyben a diákok szabadon választhatnak a képzések 
között. Ezt azért kérték, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó körülményekhez. A vámügyintézõ képzést azért 
kívánják megszüntetni, mert az Európai Uniós csatlakozást követõen nem lesz szükség erre a képzésre. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elsõ módosító indítványt. (Együttmûködési 
megállapodás 21. pontjának törlése.)

 

 

No:13
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

Heider László jegyzõ: Az elõterjesztésben lévõ két határozati javaslatról még nem szavazott a testület. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az I. sz. határozati javaslatnak van még módosító indítványa, amely arról 
szól, hogy a 2003/2004-es tanévtõl az intézmény úgy indíthatja be a képzést, ha rendelkezésére álló osztálylétszám 
minimum 25 fõ.

 

No:14
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Összefoglalná: az I. sz. határozat kiegészül azzal, hogy a 21. pont nélkül 
kerül elfogadásra, és 25 fõ a minimális létszám. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. számú határozati 
javaslatot.

 

 

No:15
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 9 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal elvetette. 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A II. sz. határozati javaslat az Alapító okirat módosításáról szól, amelyben a 
szerepel az, hogy a testület esti tagozaton 2+1 osztály indítását engedélyezi.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az Alapító okirat szükséges módosításait. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A II. sz. határozati javaslat tényleges módosítása az esti tagozaton a 2+1 
osztály indítása. 

 

Zbrás Pálné: Módosító indítványa, hogy az esti tagozatos tanulóknál a lemorzsolódás miatt 2 osztály indítását 
javasolja. Továbbá legyen meghatározva, hogy a két osztály minimális létszáma 30-30 fõ legyen. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: A Gimnáziumi tagozaton indítanának 2 osztályt, és a szakképzés esti tagozatán 1 
osztályt. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: 1+1 osztály indítása módosult 2+1 osztály indítására. 

 

Zrbás Pálné: Javaslatát úgy gondolta, hogy 1 esti és 1 szakképzési osztály induljon ami 30-30 fõ.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Mind a kettõ esti képzés lenne, külön 2 osztály esti gimnáziumi képzés és 1 
osztály esti szakképzés ez 3 osztályt jelent. 

 

Búza Jánosné igazgatóhelyettes: A tapasztalat az, hogy levelezõ tagozatra felvettek 80 fõt, amelybõl 20 fõ 
érettségizett le. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az alapító okiratnak azt a  módosítását, hogy a 
Gimnáziumban 2 esti tagozatos osztály és a Szakközépiskolában 1 osztály indul. 

 

 

No:16
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy vegyék végig az alapító okirat módosításain és egyenként szavazzanak róluk. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az Alapító okiratból mindenhol az akkreditáció kikerül. Szavazásra tette fel 
a javaslatát.

 



 

No:17
A Képviselõ-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Évfolyamok számánál 1,5 év törlésre kerül. Szavazásra tette fel a 
módosítást.

 

 

No:18
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Oktatás nyelvéhez bekerül a német nyelv szakképzési évfolyamonként. 
Szavazásra tette fel a módosítást.

 

 

No:19
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A felnõtt oktatásnál a levelezés törlésre kerül, és az esti tagozatos forma 
szerepel helyette. Szavazásra tette fel a módosítást.

 

 

No:20
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A középiskolai végzettségnél a vámügyintézés törlésre kerül. Szavazásra 
tette fel a módosítást.

 

 

No:21
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Külsõ gyakorlóhely felsõfokú intézmények számára bekerüljön. Szavazásra 
tette fel a módosítást.

 



 

No:22
A Képviselõ-testület a módosítást 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: ECDL vizsga szervezése és lebonyolítása bekerül az Alapító okiratba. 
Szavazásra tette fel a módosítást.

 

 

No:23
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Étkeztetés után adódó ételhulladék értékesítése törlésre kerül. Szavazásra 
tette fel a módosítást.

 

 

No:24
A Képviselõ-testület a módosítást 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az Alapító okirat módosításokkal való elfogadását. 
Szavazásra tette fel a módosítást.

 

 

 

No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2003. (II. 13.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról

 

A Képviselõ-testület a Német Nemzetiségi Szakközépiskola módosított Alapító okiratát a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.

 

Határidõ: 2003. 09.01.                                                  Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta a Képviselõ-testületi ülést 
20:11 órakor, 



 

 

K.m.f.

 

Grószné Krupp Erzsébet                                       Heider László 
polgármester                                                       jegyzõ

 


