
Jegyzõkönyv
 
Készült: 2005. május 19. napján 1900 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Havas Ferenc, 
Kárpáti János, Krupp János, Molnár Sándor, Müller Márton, Szakszon József alpolgármester, Temesvári 
Anna, dr. Ujvári Hedvig
 
Távollétét jelezte: Falics Jánosné, Halmschláger Antal, Keszthelyi László, Kós Beatrix, Müller János, 
Pándi Gábor, Zbrás Pálné
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ, jegyzõ helyettese, dr. Krupp Zsuzsanna 
szervezési ügyintézõ, Kutasi Jánosné oktatási referens
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2005. május 19. napján. 
Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirend 
elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendet 11 igen szavazattal elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

1)      Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola intézményvezetõ kinevezéséhez 
véleményezési jog gyakorlása (Et.: 84/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

2)      Zbrás Pálné, a Bíráló Bizottság elnökének lemondása, új 
elnök megválasztása (Et.: 85/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
 

 
1. napirendi pont

Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetõ kinevezéséhez 
véleményezési jog gyakorlása (Et.: 84/2005.)

 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Falics János: Az elõzõ polgármester, amikor elhagyta a Vörösvár táblát, akkor mindenfélét mondott a 
vörösvári polgárokról, polgárõrökrõl és képviselõkrõl. Kéri, hogy ezt a gyakorlatot ne képviselje ez a 
Képviselõ-testület, és arra legyen büszke, hogy pilisvörösvári lakos és akár a megyében, akár az ország 
más részén a település jó hírét vigye. Azt szeretné, hogy a felnövõ vörösvári gyerekek Vörösvárt elhagyva 
is hirdessék Vörösvár jó hírét. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Mindannyiuk igénye, hogy a képviselõ úr ne „rébuszokban” 
beszéljen. Többen nem értik, hogy Falics képviselõ ezt a bevezetõjét miért tartotta.
 
Falics János: Az elmúlt ciklus Képviselõ-testülete 6 szavazattal elvetette, hogy bármilyen megbízatást 
kapjon a városon kívül. Azt szeretné a mostani Képviselõ-testületnek elmondani, hogy annak kell örülniük, 
hogy van olyan igazgatójuk, aki Pilisvörösváron kívül is jó hírét kelti a városnak.
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a tanácskozási jog megadását dr. Guth 
Zoltán igazgató úr részére.
 
No: 2



A Képviselõ-testület a tanácskozási jog megadását 11 igen szavazattal elfogadta.
 
Temesvári Anna: Az Oktatási Bizottság az elõterjesztésben szereplõ pontokat elfogadta, és javasolják, 
hogy ennek tartalmát ismertesse meg a Polgármester Asszony az Országos Német Kisebbségi 
Önkormányzattal.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kérdése, hogy az igazgató úr kívánja-e a pályázatát szóban is 
kiegészíteni?
 
dr. Guth Zoltán Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója: A Gimnázium átadása az Országos Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak, jó hatással volt az iskolára. Csak pozitívumokat tud elmondani.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az intézmény és a város kapcsolatát hogyan képzeli el az 
igazgató úr?
 
dr. Guth Zoltán Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója: Ha a problémáikat megoldják, akkor jobb 
érzéssel tudnak kreatívak lenni.
Konfliktusokat okoznak a következõk:
-    Jelenleg is nyitott az elõzõ évi 11 millió Ft-os ügyük, amelyet jelenleg az Önkormányzat követel az 

intézménytõl.
-    Tavaly júniusi bér probléma a két Önkormányzat között, melynek összege 20 millió Ft. Bízik abban, 

hogy ez nem fog per irányába elmenni.
-    A SODEXHO-val kötött szerzõdés a mai napig nem tisztázott. Egész évben a Gimnázium fizette a 

költségeket, és Pilisvörösvár Önkormányzata élvezi az elõnyöket.
-    A Gimnázium fizeti 1 éve a Zeneiskola költségeit, amit örömmel tesznek, mert szeretik a Zeneiskolát. 

Ezt a szálat is el kell varrni.
-    Befejezõdtek a bõvítési munkálatok és várják, hogy a dokumentációkat a szakértõik is kézbe vehessék, 

mint jövõbeli üzembentartók, és átvehessék az új szárnyat és épületet.
-    Egy konstrukció keretében várják azt a 20 millió Ft-ot, amelyet a Gimnázium szerzett a németektõl, 

annak az Áfáját kérték, hogy a Polgármester Asszony segítségével visszaszerezhessék.
Bízik abban, hogy a felsorolt problémák megoldásra kerülnek. Az elmúlt testületi ülésen döntött a Képviselõ-
testület a Zeneiskola elköltöztetésérõl és az ehhez szükséges hitelfelvételrõl. Örül, hogy a két kulturális 
intézmény jobb helyzetbe kerül.  
A pályázatában szerepel a Bildungszentrum, ami egyben egy szakmai oktatást jelent. Ez kulturális és 
pedagógiai oktatást is eredményez, amelynek várhatóan pozitív hatása lesz. Stuttgart mellett 20 km-re lévõ 
kisvárosban van egy fõiskola, ami modellként is elõjárhat. Nem szeretne kortes beszédet tartani, pozitívnak 
látja a helyzetet. Megnézte a 2003-as évi statisztikát, amikor több konfliktusuk volt, 12 millió Ft-os 
szakképzést szereztek, 2004-ben 23-24 millió Ft-ot. Számokkal is bizonyítható, hogy egy nyugodtabb 
légkörû munkakörülmény kreativitást eredményez. Tudják, hogy csökken a gyermeklétszám, erre reagáltak, 
és 100-150%-kal emelkedett az intézménybe jelentkezõ gyermekek létszáma, és a tanulmányi átlagok is 
jobbak.   
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Képviselõ-testület, amikor az Országos Német 
Önkormányzatnak való átadásról döntött, akkor kifejezte azt a véleményét, hogy az iskola, - miután egy 
régiós beiskolázású intézmény – ne csak a régióra, hanem a városra is kisugárzó hatást gyakoroljon. A 
nemzetiségi kultúra és az oktatás programokban való részvételét hiányolja. Nem kap hangsúlyt a német 
színjátszás, a programok városban való megjelenése, ami az intézmény kulturális és nemzetiségi légkörét 
adja.
Az elmondott problémák rövid idõn belül rendezõdni fognak.
Kérdése, hogy mi az, ami az igazgató úrnak fontos, és a jövõt hogyan képzeli el? A Schiller napról 
véleménye, hogy nagyszerû volt, de a Város még nem nagyon érzékelte. A Gimnáziumnak egy olyan 
német központnak kellene lennie, amiért érdemes oda bemennie a Városnak is.  
 
dr. Guth Zoltán Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója: Az Országos Német Kisebbségi 
Önkormányzat júliusban átgondolja az oktatási koncepcióját és egy középtávú oktatási stratégiát kíván 
kialakítani. Komoly erõfeszítéseket tesznek azért, hogy a jelenleg üres helyiségeket, amelyet a bõvítés után 
kaptak, feltöltsék. Ehhez 54 millió Ft-os összegre van szükségük. Erre a célra 10 millió Ft-os tartalék áll 



rendelkezésükre. Bízik benne, hogy sikeresen fel tudják szerelni az intézményt. Az eltelt háromnegyed 
évben az energiájukat erre fókuszálták. Sok lezáratlan ügy van, amit szeretne lezárni. Meg kell határozni, 
hogy ki mit használ, gondol itt az udvarra is. Vannak elképzeléseik, de amíg nem rendezõdnek az ügyek, - 
40 millió Ft függõben, perveszélyben van – addig nem tudnak sok mindent tenni. Ezek a problémák 
mérgezik az Önkormányzattal való kapcsolatot. Szeretne a jövõben a várossal közös programokat 
kialakítani. 
 
Szakszon József alpolgármester: Nem tartja jónak, hogy eltérjenek a napirend tárgyától. A mai 
elõterjesztés az intézményvezetõi pályázatról, azaz az intézményvezetõ kiválasztásával kapcsolatos 
vélemény-nyilvánításról szól. Egyedüli pályázó az intézményvezetõ. Ma arról kell beszélni, hogy az 
Önkormányzat a jelenlegi igazgatóval szeretne-e tovább dolgozni. Javasolja, hogy támogassák az 
intézményvezetõ kinevezését.
 
Bruckner Katalin: A szóban forgó 40 millió Ft-tal nem biztos, hogy minden képviselõ tisztában van. Ezt a 
problémát mihamarabb tisztázni kell, és meg kell ismertetni a képviselõkkel is, megelõzve a pletykák 
kialakulását.  
 
Szakszon József alpolgármester: A Képviselõ-testület elõzõ ülésén döntött a hitelfelvételrõl. A napirend 
kapcsán listaszerûen felsorolta azokat a tételeket, amelyek a költségvetésben úgy szerepelnek, hogy nincs 
meg a forrásuk, és rendezésre szorulnak. Az igazgató úr által mondott összeg is szerepelt ebben. Ekkor a 
képviselõk nem reagáltak rá.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az Országos Német Önkormányzattal való egyeztetésre az 
intézményvezetõ kinevezése után fog sor kerülni, amelyrõl értesíti a képviselõket is.
 
Temesvári Anna: Kéri, hogy ne kerüljön az ügy, bíróság elé.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A múlt nyári bérkifizetésekrõl, állásfoglalást kérnek a 
Pénzügyminisztériumtól, majd ezt összevetve le kell ülni, és tisztázni kell az ügyet. Hétfõi napon kezdõdik a 
Hivatalban egy teljeskörû Állami Számvevõszéki vizsgálat. Véleménye, hogy a követelés jogossága errõl az 
oldalról is alátámasztásra kerül. Nem gondolja, hogy a több mint 10 éves kapcsolatot bírósággal kellene 
folytatni. Mindenki igénye, hogy tisztázzák a problémát.
 
Kárpáti János: A pályázat 14. oldalán a konkrét fejlesztési elképzelések szerepelnek, melynek a 6. pontja 
az iskola megerõsítése. Kéri, hogy az igazgató úr errõl az elképzelésrõl mondjon pár gondolatot.
 
dr. Guth Zoltán Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója: A nyelvoktatási rendszerrel egész 
Magyarországon probléma van. Tavaly 400 iskolában bevezették a 0. évfolyamot. Heti 5 órában való 
nyelvoktatás nem elegendõ. Magyarországon a pilisvörösvári intézmény az egyedüli, aki a kvótából meg 
tud élni. 35 millió Ft-ot fizet Solymár, 30 millió Ft-ot Pilisszentiván Önkormányzata. Ha beletekintenek egy 
iskola struktúrájába, akkor azt látják, hogy mindenki nemzetiségi nyelvoktatásban részesül. Sok diák angol 
nyelvet is szeretne tanulni a német nyelven kívül. Abban érdekelt az Önkormányzat, hogy ne kelljen fizetni. 
Az intézmény problémája az, hogy nem a felmenõ ágat választotta, hanem arra a bázisra akartak építeni, 
ami a környezetben mûködik. A kimutatások és a belsõ ellenõrzések azt mutatják, hogy idegen 
nyelvoktatásra nagyon nehéz kéttannyelvû intézményt létrehozni. A kéttannyelvû intézmény bünteti a 
diákokat azzal, hogy a történelmet is idegen nyelven kell tanulniuk. Ha minõséget akar, akkor szelektivitást 
és jó gyerekanyagot is akar.
Két éven keresztül 120 vörösvári diákból 7 diák jelentkezett a gimnáziumba. Elemi érdekük, hogy ha fenn 
szeretnének maradni, hogy minõségi szolgáltatást adjanak. Az anyagi erõt megszerezték, ami kb. 500 
millió Ft. Ez egyedinek számít, de önmagában a pénz nem ér semmit. Jó gyerekanyag kell és egy 
megújuló, ütõképes tanári kar. Megtudta, hogy 27 vörösvári diák jelentkezett a 6 osztályos gimnáziumba, 
amelynek nagyon örül. Szeretné a 8 osztályos gimnáziumot beindítani, amivel konkurenciái lesznek a 
környezõ általános iskoláknak. Ennek következtében nem fogják szeretni a gimnáziumot, de elemi érdekük 
minõséget produkálni. Van lehetõség arra, hogy tagintézményként mûködjenek a környezõ települések, 
vagy Vörösvár általános iskolái. Ha 500 fõvel növekedne az intézmény létszáma, akkor arra az 500 
gyermekre + 50 millió Ft kvótát kapnának. Többféle elképzelésük van. Pécsett és Baján ez mûködik. 



 
Szakszon József alpolgármester: A vita lezárását követõen szeretné ügyrendi hozzászólását megtenni.
 
Havas Ferenc: Egyet tud érteni az igazgató úrral abban, hogy az alapoktól kell felfejleszteni a 
nyelvoktatást. Az óvodától a középiskoláig egy szintre és egy irányítás alá kellene vonni a nyelvoktatás 
rendszerét.
 
Bruckner Katalin: Meg kell gondolni a Képviselõ-testületnek, - az igazgató úr elképzeléseinek tudatában - 
hogy érdemes-e az általános iskolában tetõtér beépítést végezni, ha egyre kevesebb lesz a gyerek.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy ez nem a pályázathoz csatlakozó téma. Az 
Oktatási Bizottság ülésen elhangzott, hogy az oktatási koncepciót aktualizálni kell. A többcélú kistérségi 
társulás is azzal foglalkozott napokkal ezelõtt, hogy a 18 település oktatási intézményei milyen 
feladatokban tudnának együttmûködni, és a gyereklétszám változásait figyelembe véve a normatívát 
hogyan tudnák legjobban kihasználni. Lezárta a napirendi pont vitáját.
 
Szakszon József alpolgármester: A szavazással kapcsolatban kéri a képviselõk véleményét. Úgy 
gondolja, hogy titkos szavazásra van szükség a határozat elfogadásához. A Hivatal számítógépes titkos 
szavazást ajánl, de õ a papíros szavazást javasolja. A jövõre nézve is a papíron való szavazást támogatja.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Személyi kérdésekben az SZMSZ titkos szavazást ír elõ. 
Szavazásra tette fel a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak elfogadását. Falics János elnök, dr. Ujvári 
Hedvig tag, Bruckner Katalin tag.  
 
No: 3
A Képviselõ-testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjait 10 igen szavazattal elfogadta.
 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.
 
Falics János: Ismertette a titkos szavazás végeredményét. A szavazás érvényes volt 10 igen és 1 nem 
szavazat érkezett.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 77/2005. (V. 19.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetõ kinevezéséhez 
véleményezési jog gyakorlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetõi pályázati kiírására érkezett pályázatot megismerte, 
véleményezési jogával élni kíván.
Dr. Guth Zoltán intézményvezetõi megbízását támogatja.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A szavazás eredményérõl a Német Nemzetiségi Kisebbségi 
Önkormányzatot tájékoztatni fogják. Az Önkormányzat nevében további sikereket kíván és remélik, hogy a 
további együttmûködésük is zökkenõmentes lesz.
 
Szakszon József alpolgármester: Módosító indítványa van a határozati javaslathoz. Kéri kivenni a 
következõ mondatot „A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai véleményben 
foglaltakat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával ismertesse meg.” Véleménye, hogy a 
mai döntés nem errõl szól, és nem gondolja, hogy ezzel elfogadták a szakmai programot, hanem csak a 
személyt véleményezték.
 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ha a határozati javaslatból ezt a mondatot törlik, akkor a 
szavazás eredménye nem változik.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy most ugyanarról a határozatról szavaztak, ami az 
elõterjesztésben szerepel? Abban szerepel az, hogy dr. Guth Zoltán intézményvezetõ megbízását 
támogatják. Véleménye, hogy errõl szólt a titkos szavazás. Ezt furcsálja.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A határozati javaslathoz érkezett egy módosítás, ezért a 
módosítást el kell fogadni.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy arról szól a szavazás, hogy kiveszik azt az egy 
mondatot, amit kért?
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Igen. A szavazás megismétlésre kerül. A mondat kikerül a 
határozati javaslatból, és a polgármester arra kap felhatalmazást, hogy a véleményt közölje az Országos 
Német Önkormányzattal. Szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
No: 4
A Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Zbrás Pálné, a Bíráló Bizottság elnökének lemondása, új elnök megválasztása 

(Et.: 85/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az 
elõterjesztést. Javasolja, hogy Zbrás Pálné lemondását követõen a Bíráló Bizottság tagjainak sorából új 
elnöknek Müller Jánost válasszák meg. Ha a bizottság késõbbi mûködéséhez szükséges, további tagokra 
is javaslatot fog tenni. Szavazásra tette fel a Bíráló Bizottság új elnökének - Müller János - megválasztását.
 
No: 5
A Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy ha bárki tagja szeretne lenni a Bíráló Bizottságnak, 
akkor jelezze, mert a tagok száma 1 fõvel csökkent. Elfogadhatónak tartja, hogy a bizottság maga válassza 
ki az elnökét.
 
Molnár Sándor: A Képviselõ-testület létszáma igen alacsony, ezért javasolja Szakszon József 
alpolgármestert a Bíráló Bizottság elnökének megválasztani.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Törvény tiltja, hogy alpolgármester tagja legyen bizottságnak.   
 
Bruckner Katalin: Szeretné jelezni, hogy az eredetileg 6 fõbõl álló SRB, jelenleg 5 tagra csökkent. 
Többször kérte, hogy delegáljanak tagot.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Következõ alkalommal visszahozzák az elõterjesztést, az egyéb 
bizottsági tagproblémákkal együtt. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta az ülést 20:32 órakor.
 
 
 

      K.m.f.
 

                Grószné Krupp Erzsébet                                        Hegyes Józsefné 
                           polgármester                                                         jegyzõ h.



 
 


