
Ikt. szám: 01-168/1/2012.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2012. január 10. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán 
Anetta, Oberle János, Szöllõsi János, Müller Márton
 
Távollétét jelezte: Kõrösy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kutasi Jánosné intézményi referens
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Kiosztásra került az I. sz. határozati javaslat módosítása. Szavazásra tette fel a 
napirendi pontot elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 

1.)
               
 

A Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
és Alapító Okiratának módosítása (Et.: 1/2012.)
 

Gromon István
polgármester

2.)
               
 

Egyebek  

 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és 

Alapító Okiratának módosítása 
(Et.: 1/2012.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a kiosztott 
módosított határozati javaslat egy bekezdéssel bõvült, mivel a Kormányhivatalnak megküldték a határozati 
javaslat tervezetet, s a Kormányhivatal által még hétfõ délután jelzett észrevételeket beépítették a határozati 
javaslatba. 
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A határozati javaslat 7.2 pontját a Kormányhivatal témafelelõse jónak 
tartotta, azonban a Társulási megállapodás 10.2 és 10.3 pontjának átfogalmazását kérte, úgy hogy azok a 
bekezdések a törvény szövegéhez igazodjanak. Azért tartja fontosnak, hogy a Képviselõ-testület módosítsa a 
megállapodást, mert olyan szigorú ellenõrzések voltak már, illetve várhatóak ebben az évben, hogy 
elképzelhetõ, hogy a korábbi megállapodás már nem felelne meg a törvényességi igazolási ellenõrzésen.  A 
törvényességi igazolás határidõben történõ kiadása viszont feltétele a jogszabályszerû normatíva-
igénylésnek, ahogy a jogerõs mûködési engedély is.
 
Gromon István polgármester: A Társulási Megállapodás módosítására eredetileg Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének kilépése, illetve Pilisjászfalu Község Önkormányzata 
Képviselõ-testületének csatlakozása miatt volt szükség. Annak érdekében, hogy a Társulás Pilisvörösvár 
tekintetében a tárgyévben kistérségi normatívára jogosult legyen, a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulásának 2012. január 31-ig jogerõs, módosított mûködési engedéllyel és 
törvényességi igazolással kell rendelkeznie. Szavazásra tette fel a kiosztott, módosított határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2012. (I. 10.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 7.2. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
 
„7.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési 
díjakról Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint gesztor település alkot rendeletet 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a alapján.”
 
A Képviselõ-testület a Társulási Megállapodás 10.2. pontját az alábbiakra módosítja:
„10.2. A Ttv. 4. § (2) bekezdésének megfelelõen a Társulási Megállapodást felmondani, kivéve ha a 
felmondás a Társulási Megállapodás 10.3. pontjában foglaltak szerint történik, a naptári év utolsó napjával 
lehet. A felmondásról szóló, minõsített többséggel hozott döntést a képviselõ-testület legalább három 
hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.”
 
A Képviselõ-testület a Társulási Megállapodás 10.3. pontját az alábbiakra módosítja:
„10.3. A Ttv. 4. § (1) e pontja értelmében a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához a 
társulásban részt vevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített többséggel hozott, támogató döntése 
szükséges.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2012. (I. 10.) Kt. sz. határozata a Városi 
Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Módosító okiratának elfogadásáról, Alapító okiratának 
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítását, egyúttal az Alapító okiratot a módosítással 



egységes szerkezetben - melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a Képviselõ-testülete 218/2006. (XI. 
23. ) Kt. sz. határozatával elfogadott és a 100/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, 208/2008. (IX. 19.) Kt. sz. 
határozatával, 123/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, 40/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával, 128/2011. 
(VI. 20.) Kt. sz. határozatával módosított - az alábbiak szerint elfogadja:
 

1.         Az Alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
Fenntartó szervei:                       a) Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

                                                              b) Pilisszentiván Község Önkormányzata,

                                                  c) Pilisszántó Község Önkormányzat,

                                                  d) Remeteszõlõs Község Önkormányzata,    

                                                  e.) Pilisjászfalu Község Önkormányzata.”      

 

A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, szükség esetén módosítsa, és nyújtsa be jóváhagyás 
céljából.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Egyebek

 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatást adott az alábbi témákkal kapcsolatban:
 

 

-        A reggeli híreknek megfelelõen, a társadalmi vitára bocsátott szakmai anyag értelmében 
Pilisvörösvár a járási székhelyek között szerepel.

-        Jelenleg körülbelül 650-700 db kommunális adóbevallás érkezett, a január 15-i határidõig 
körülbelül 3-4000 db-ot várnak. A honlapon már megtalálhatóak, és a Vörösvári Újság januári 
számában megjelennek a kitöltéssel kapcsolatosan felmerült ún. típuskérdésekre adott válaszok.

-        Szennyvízpályázat elbírálása ezen a héten, a róla szóló hivatalos értesítés a hónap végén várható.

-        A normatíváknak a pontos összege a hónap végén jelenik meg. 

-        Elõreláthatólag a következõ képviselõ-testületi ülésre február 9-én kerül sor, tekintettel arra, hogy a 
költségvetési rendelethez szükséges végleges irányszámokat január végéig kell megkapniuk. 
Értesítést küldenek az ülésrõl a szokásos rendben.

-        Képviselõi vagyonnyilatkozatok január 31-i leadási határideje miatt a bizottság elnöke az átvételrõl 
mindenkit értesít majd. 

-        Megjelentek azok a törvények, melyek a költségvetés elkészítését lehetõvé teszik, (Ötv, 
költségvetési, köznevelési, vagyon, államháztartási, nemzetiségi stb).

-        A Schiller Gimnázium nem tudja a tervezett kéttannyelvû oktatást megvalósítani 2012-ben, így 
annak indítására a két, önkormányzati fenntartású általános iskolában tennének kísérletet. Pécsen, 
ahol egy iskola már 18 éve mûködik ebben a rendszerben, tárgyalásokat folytattak még decemberben 
a vezetõség tapasztalatairól. A beszerzett információk szerint sem jelentõs költségigénye, sem jogi 
akadálya nincsen az oktatás pilisvörösvári elindításának. Az órák min. 50%-át kell német nyelven 
megtartani. Amennyiben mind az iskolák, mind a szülõk részérõl meglesz a készség az oktatás 



elindítására, a Képviselõ-testület elé hozza a témát. 
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját. Bezárta az ülést 912 - kor.
 
 
 

K.m.f.
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ


