
Ikt. szám: 01-55/24/2016.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2016. december 5. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Kõrössy János, dr. Kutas Gyula, 
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Távollétét jelezte: Kozek Gábor
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia 
oktatási referens, Krausz Valéria – GESZ vezetõ, Sárközi Márta – KLIK Érdi Tankerület vezetõje, Pilis Tv  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását. 
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (11  fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont                                                                                               Elõadó
 

1.)   A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a 
Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra György 
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye 
mûködtetési feladatainak átadásáról szóló 
megállapodások jóváhagyása (Et.:  248/2016.)
 

Gromon István
 polgármester

 

 
A Képviselõ-testület egy perces néma felállással emlékezett Kozek Gábor Képviselõ úr feleségére, aki 2016. 
december 5-én, a mai napon hunyt el, életének 55. évében.
 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye mûködtetési feladatainak átadásáról 

szóló megállapodások jóváhagyása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 248/2016.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi, Oktatási, és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és a következõ módosítással javasolja a határozat utolsó 
bekezdését kiegészíteni:
„…A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás, a Vagyonkezelési szerzõdés és a 
hozzájuk tartozó mellékletek valamint a polgármesteri hatáskörben aláírandó Külön megállapodás-tervezet



aláírására, az elõterjesztés szellemében..”
Az elõterjesztésben részletesen megfogalmazásra kerültek az elõzmények. 2013. január 1-je óta  az iskolák 
fenntartását a KLIK látja el. A nem rég hatályba lépett kormányrendelet szerint a köznevelési intézmények 
fenntartását és a mûködtetésükkel kapcsolatos feladatok ellátását 2017. január 1-jétõl teljes körûen az Érdi 
Tankerületi Központ fogja ellátni.    
Az elmúlt hetek adatszolgáltatásai és elõkészületi munkái után a mai képviselõ-testületi ülés elõtt még 
egyszer leegyeztették Sárközi Mártával, az Érdi Tankerület vezetõjével a megállapodásokat. A Külön 
megállapodás tervezetben a helyi sajátosságokat szabályozták, így az részletesen tartalmazza a térítésmentes 
használatra vonatkozó önkormányzati igényeket (pl. iskolaudvarok használata városi szervezésû 
rendezvények esetén, civil szervezetek rendezvényeinek számára). Igazgató asszony pozitívan fogadta a 
Külön megállapodás-tervezetet a helyi sajátosságok tekintetében is.   
 
Sárközi Márta – Tankerületi igazgató: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy november 30-án alakultak 
meg hivatalosan az országban az új tankerületi központok. Szeptember óta egyeztetnek az 
önkormányzatokkal, és készítik elõ az átadással kapcsolatos dokumentumokat. Az Érdi Központhoz 26 
település és 50 köznevelési intézmény fog tartozni. Korábban 8 település és 16 intézmény tartozott a 
Központhoz.
A Tankerületi Központ területileg is igen nagynak számít. A Pilisvörösvári Tankerületi Iroda a jövõben is 
mûködni fog. Erre azért is szükség van, mivel a környék intézményeit így gyorsabban, hatékonyabban tudják 
majd mûködtetni.
Datában van annak, hogy az iskolák, óvodák meghatározó szerepet töltenek be egy település életében: 
számos rendezvényt tartanak az intézményekben, s a szülõk is részt vesznek a gyerekek ünnepségein. 
Szeretné, ha a jövõben ezek a programok/rendezvények ugyanúgy mûködhetnének, mint a korábbi évek 
során. Fontos számára, hogy az intézményvezetõkkel jó kapcsolatot építsen ki. 
Nagyon köszöni, hogy az egyeztetések során Polgármester úr pozitívan állt hozzá az intézmények átadás-
átvételével kapcsolatos feladatok megoldásához, illetve köszöni a Hivatal dolgozóinak a segítségét is, akik 
elõkészítették az átadáshoz szükséges dokumentációkat.  
A Vagyonkezelési szerzõdés és a Megállapodás, illetve a hozzá tartozó mellékletek mindenképpen 
szükségesek az intézmények átadásához, a Külön megállapodásban pedig lehetõség van megfogalmazni a 
helyi sajátosságokat (pl. az ingóságok térítésmentes használatát, városi szervezésû rendezvények 
lebonyolítását, stb.)
Ezeket a területek természetesen továbbra is használhatná a közösség, és továbbra is mindenképpen a 
lakosság érdekeit szolgálnák.
Az ülés elõtt történt egyeztetés során néhány módosító javaslattal élt, melyeket ismertetett:

-          a Külön megállapodás megkötése során már az Önkormányzat és a KLIK már mint Tulajdonos és 
Vagyonkezelõ fogja a szerzõdést megkötni, így változnának a megfogalmazások,

-          valamennyi intézmény tekintetében szeretné, ha törlésre kerülne, illetve pontosításra kerülne az a 
mondat, hogy „… a pilisvörösvári civil szervezetek az önkormányzaton keresztül kezdeményezhetik 
az intézmény használatát…”

-          továbbá kéri valamennyi intézmény tekintetében kiegészíteni a megállapodást azzal, hogy „.. 
amennyiben nem pilisvörösvári civil szervezet térítésmentesen használja az intézmény helyiségeit, 
parkolóját, bármely területét, akkor ez esetben a teljes személyi és vagyonvédelem, kártérítési 
felelõsség a használót illesse meg, és a használt ingatlanrészeket az átadáskori állapotuknak 
megfelelõ állapotban kell visszaadni…”

Az Mötv. szabályai alapján a közétkeztetést biztosítani kell az intézményeknek. A fõzõkonyhákat nem 
fogják átvenni, a feladatellátást a jogszabályban meghatározott mûködtetõ fogja ellátni. A megállapodásban 
kéri, hogy kerüljön rögzítésre a fõzõkonyha tekintetében egy elõzetes kalkuláció (dec. 31-ig bezárólag) az 
energiafelhasználás vonatkozásában.
Az étkezési díjakra vonatkozó megfogalmazásokat a Külön megállapodás tartalmazza, melyet fél év múlva 
felül fognak vizsgálni, s – amennyiben szükséges, úgy – a megállapodást módosítani fogják.      
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az intézményekre vonatkozó biztosítási díjakat az önkormányzat 
továbbszámlázza majd az Érdi Tankerület felé. 
Az alkalmazottak tekintetében elmondta, hogy Kjt. jogszabályában megfogalmazottak szerint annyi 
személyt fog átvenni az Érdi Tankerületi Központ, amennyit az önkormányzat lejelentett. A dolgozókat 



közalkalmazotti státuszban, és a jelenleg is biztosított feltételek mellett veszi át. Elmondta, hogy jelenleg – 
az iskolák átvétele elõtt – nagyságrendileg 3000 alkalmazottja van az Érdi Tankerületnek.           
Mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a munkavállaló a jelenleg biztosított illetményét + kereset-
kiegészítését január 1-jétõl zökkenõmentesen továbbra is megkapja, de garantálni ezt nem tudja, ezért kéri, 
hogy a megállapodásból az erre vonatkozó részt töröljék: „… Vagyonkezelõ az átvételre kerülõ 
közalkalmazottak Átadó által biztosított kereset-kiegészítését biztosítja az átvétel után is…”
 
Gromon István polgármester: Az Igazgatóasszony részérõl javasolt és részletesen megindokolt 
módosításokat elfogadja. Amennyiben a Képviselõ-testület elfogadja a módosított határozati javaslatot, úgy 
a megállapodásokat már a korábban ismertetett változtatások mellett kerülnek aláírásra.
Reméli, hogy az új felépítésben/szerkezetben az állam jól fogja majd mûködtetni/fenntartani az iskolákat, és 
a gyerekek illetve a helyi közösségek számára nem lesz kedvezõtlen a változás.
 
Selymesi Erzsébet: Az elõterjesztést illetve a megállapodás-tervezeteket átnézte, és megköszönte az Érdi 
Tankerületi igazgató munkáját, illetve sok sikert kívánt neki az elkövetkezendõ idõkben.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
ismertetett kiegészítéssel:
„..A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás, a Vagyonkezelési szerzõdés és a 
hozzájuk tartozó mellékletek valamint a polgármesteri hatáskörben aláírandó Külön megállapodás-tervezet
aláírására, az elõterjesztés szellemében..”
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 195/2016. (XII. 05.) Kt. sz. határozata a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendõ, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra 
György Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári 
Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó) mûködtetési feladatainak átadásáról szóló megállapodások, 
szerzõdések és a külön megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § -a és 99. §-a alapján, jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja

-          a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolára,
-          a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolára,
-          a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskolára és
-          a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézményére (Nevelési Tanácsadó) 

vonatkozó
-          „Megállapodás a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által mûködtetett köznevelési intézmények 

állami mûködtetésbe vételével összefüggõ, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint 
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételérõl” (a továbbiakban: 
Megállapodás) címû megállapodásokat,

-          a fenti intézmények ingatlanjaira és ingóságaira vonatkozó Vagyonkezelési szerzõdéseket, 
valamint

-          a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolára, a Pilisvörösvári Templom Téri Német 
Nemzetiségi Általános Iskolára és a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Mûvészeti Iskolára 
vonatkozó Külön megállapodást.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás, a Vagyonkezelési szerzõdés és a 
hozzájuk tartozó mellékletek valamint a polgármesteri hatáskörben aláírandó Külön megállapodás tervezet 
aláírására, az elõterjesztés szellemében.   
 
Határidõ: azonnal                                                                       Felelõs: polgármester, jegyzõ



 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Felhívta a figyelmet, hogy a Képviselõ-
testület az évi utolsó rendes ülését december 15-én (csütörtök) 18 órakor fogja megtartani. Megköszönte a 
jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 1835-kor.      
 
 
 

K.m.f.
 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna

  polgármester                                                                     jegyzõ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


