
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2002.08.26. napján 1600 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendes, nyílt 
ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

 

Jelen voltak: Botzheim István polgármester, Bíró Benjámin, Fogarasy Attiláné, Gromon István alpolgármester, 
Halmschláger Antal, Horváth József 16:05, Kárpáti János, Krupp János 16:04, Müller János 17.00, Neubrandt István, 
Nick György 16:10, Pándi Gábor 16:04, Szakszon József alpolgármester, Sax László, Süveges Borbála 16:09,

 

Távollétét jelezte: Kós Beatrix

 

Távollétét nem jelezte: Zsarnóczi Richárd

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes Józsefné igazgatási 
osztályvezetõ, Horvát Miklós Városgondnokság igazgatója, dr. Kõrösy Judit szervezési osztályvezetõ, Szimeth István 
mûszaki-építési osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó,

 

Botzheim István Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2002.08.26. napján, megállapította, hogy a Képviselõ-
testület 9 fõvel határozatképes.

 

Fogarasy Attiláné: A 14. napirendi ponthoz az iskola kibõvített vezetõsége vendégként jött, ezért kéri, hogy vegyék 
elõre a napirendi pont tárgyalását.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.

 

No:1
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Neubrandt István: Köszöntötte a megjelenteket. Javasolja, hogy a Gimnázium igazgatójának a kérését tárgyalják 
meg a 6. napirendi pont után, tekintettel arra, hogy a tanév kezdésének szerves alapját képezi a majdani döntés.

 

Heider László jegyzõ: Ez egy új napirend, és az SZMSZ szerint sürgõsségi indítványnak kell tekinteni.

 

Neubrandt István: Kérdése, hogy a kiosztós anyagok, amelyek a mai napon kerültek a testület elé, azok a 



tárgyalására sor kerülhet-e.   

 

Heider László jegyzõ: A kiosztós anyagok kiegészítõ anyagok, és a meghívóban szerepel napirendként. Jelen esetben 
egy új napirendrõl van szó.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Neubrandt István sürgõsségi indítványát.

 

No:2
A Képviselõ-testület a sürgõsségi indítványt 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Heider László jegyzõ: Kéri, hogy a 19., 20. napirend tárgyalását vegyék elõre.

 

Pándi Gábor: Kiosztós anyagban szerepel a Vörösvári Újság beszámolója, kéri, hogy 12. napirendi pontként kerüljön 
megtárgyalásra.

 

Szakszon József alpolgármester: Kéri, hogy legelsõ napirendi pontként legyen tárgyalva a 19., 20. napirendi pont.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Szakszon képviselõ javaslatát.

 

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

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Vörösvár Újság tárgyalását 12. napirendi pontként.
 
No:4
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat.

 

No:5
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:

 

1)      
 

HVB tagok megválasztása 
(Et.: 141/2002.)

 

Heider László 
jegyzõ



2)      
 

Helyhatósági választásokra fedezet biztosítása 
(Et.: 142/2002.)

 

Heider László 
jegyzõ

3)      
 

Német Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelme 
nyugdíjba vonuló közalkalmazottak juttatásainak biztosítására (Et.: 
125/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

4)      
 

Felvilágosítás kérés (Et.: 114/2002.)

 
 

5)      
 

Polgármesteri beszámoló
(Et.: 129/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

6)      
 

Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 132/2002.)
Kosár (Et.: 132-2/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

Zárt Felterjesztés Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által 
alapított kitüntetõ díjak, és Pest Megye Díszpolgára, Pest Megyéért 
Emlékérem címre (Et.:134/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

Zárt Pilisvörösvár Díszpolgára „Pilisvörösvárért” emlékérem 
adományozása (Et.:144/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

7)      
 

Általános tartalék keret helyzete

 

 

 

8)      
 

Bem utca Puskin köz útépítési munkái 
(Et.:139/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

9)      
 

Béke u. folytatólagos megnyitását biztosító közút céljára történõ 
leírás (Et.:135/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

10)  
 

Vörösvár Újság szerkesztõjének beszámolója

 
 

11)  
 

Német Nemzetiségi Gimnázium kérelme

 
 



12)  
 

ESMA Kft. fellebbezése Pilisvörösvár Város Polgármestere által 
kiadott 01-607-5/2002. sz. határozatával szemben 
(Et.: 33-4/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

 

13)  
 

A kötelezõ felszerelés és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására 
pályázaton nyert összeg felosztása 
(Et.: 136/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

14)  
 

Kápolna u. 1. 2246 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni helyzete
(Et.: 121/2002.)

Botzheim István
polgármester

 

15)  
 

Dr. Petõ Erika és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között 2000. 
június 15-én létrejött szerzõdés módosítása 
(Et.: 126/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

16)  
 

Német Nemz. Általános Iskola harmadik napközis csoportjának 
engedélyezése (Et.: 119/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

17)  
 

Templom Téri Általános Iskola ötödik napközis csoportjának 
engedélyezése (Et.: 118/2002.)

 

Botzheim István
polgármester

18)  
 

Német Nemzetiségi Óvoda konyha fõzõüstjének cseréje
 

 

 

Heider László jegyzõ:  Szeretne eleget tenni annak a szokásnak, ha a Hivatalba új kollega érkezik az elsõ Képviselõ-
testületi ülésen bemutatásra kerül. A hölgy Szalókiné Igaz Mariann a mûszaki osztályon dolgozik beruházóként.

 

1. napirendi pont
HVB tagok megválasztása (Et.: 141/2002.)

 

Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ: A választási törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság mandátuma lejárt, ezért 
szükséges, hogy a Képviselõ-testület ismételten Helyi Választási Bizottságot válasszon. A bizottságba jelölt személyek 
korábban is tagjai voltak a bizottságnak.

 



Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 157/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. 23. § (2) 
bekezdése alapján az alábbi felsorolt személyeket választja meg a Helyi Választási Bizottság tagjainak illetve 
póttagjainak.

 

Dr. Németh Judit        tag                   Pilisvörösvár, Dózsa Gy. u. 21.
Szilágyi László           tag                   Pilisvörösvár, Bányató u. 24/a.
Krammer Jánosné     tag                   Pilisvörösvár, Diófa u. 4.
Sárdi Piroska              póttag              Pilisvörösvár, Dózsa Gy u. 52.
Fetterné Denk Éva     póttag              Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 74.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

2. napirendi pont
Helyhatósági választásokra fedezet biztosítása (Et.: 142/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Ismertette az elõterjesztést.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 158/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a 2002. évi 
helyhatósági választásokra mûködési kiadások biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2002. évi helyhatósági választásokra az éves 
költségvetés általános tartalékából



 

Személyi jellegû kiadásokra és járulékaira                                       500.000 Ft
Élelmiszer jellegû kiadásokra                                                           100.000 Ft
összeget biztosít.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy a 2002. évi költségvetési rendeletet a fentieknek megfelelõen módosítsa.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

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

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

3. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelme nyugdíjba vonuló közalkalmazottak juttatásainak 

biztosítására (Et.: 125/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az elõterjesztést.

 

Botzheim István polgármester: Az elõterjesztést tárgyalta az Oktatási Bizottság, javaslatuk, hogy az adható jutalmak 
közül Dornbach Ferencnének engedélyezze a Képviselõ-testület a felmentési idõre szóló bért 368.400 Ft-ot, mivel nem 
kíván a két nyugdíjba vonuló pedagógus között különbséget tenni. Ugyanakkora összeget javasolj Jákli Ferencnének 
jutalom címén járulékokkal együtt adni. Amennyiben az intézmény vezetõ kitudja gazdálkodni a saját 
költségvetésébõl, úgy engedélyezi Dornbach Ferencné számára a felmentést és az erre szóló bért járulékokkal együtt.

 

Fogarasy Attiláné: A Kjt szabályozza, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok járandóságait. Kötelezõen jár 8 hónap 
felmentési idõ, akkor, ha valaki több mint 30 évet a pályán volt. Elõzõ évben a költségvetést tervezésekor nem volt 
tudható, hogy két pedagógus nyugdíjba megy.

 

Botzheim István polgármester: Kérdése, hogy az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot módosítani kívánja-e 
a képviselõ asszony.

 

Fogarasy Attiláné:  Nem.

 

Heider László jegyzõ: Ez a téma személyi ügy tárgyalásának minõsül, az érintettek hozzájárulása nincs meg ahhoz, 
hogy a Képviselõ-testület nyilvános ülésen tárgyalja, ezért kötelezõ a zárt ülés elrendelése.



 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy a kérés pénzügyi kérdés, és amíg nem foglalkoznak 
személyekkel addig nem szükséges a zárt ülés elrendelése.

 

Botzheim István polgármester: Elrendelte a zárt ülést.

 

I. zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 159/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola pótköltségvetési kérelmérõl a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak juttatásainak 
biztosítására 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 3.429 e Ft 
személyi jellegû juttatását, és 1.097 eFt összegû járulékot biztosít az általános tartalékkeret terhére, a 2 nyugdíjba 
vonuló pedagógus közalkalmazott kötelezõ és adható juttatásainak fedezésére. 
Felkéri az intézményvezetõjét, hogy Dornbach Ferencnét mentesítse a munkavégzés alól 2002. szeptember 1-jétõl 
2002. december 9-ig.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus státuszait 34 fõben határozza 
meg 2002. augusztus 26-tól.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletet módosítsa. 

 

Határidõ: 2002. augusztus 26., december 9.                       Felelõs: Polgármester, Jegyzõ,
                                                                                                            Intézmény vezetõje

 

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

 

Botzheim István polgármester: Szeretné tájékoztatni a megjelenteket, a zárt ülésen történtekrõl. Az ülés folyamán a 
két nyugdíjba menõ pedagógus munkájának az elismerése nem volt egyszer sem megkérdõjelezve. Felmerült, hogy 
félreértették az Oktatási Bizottság határozatát, amely tisztázódott. Véleménye, hogy a tárgyalás érdemben folyt volna 
akkor is, ha nincs ennyi résztvevõ vendég az ülésen. Mindennek a lényege, hogy az elõterjesztésben szereplõ 
határozati javaslatot fogadta el a testület.

 

Szünet 17:22-17:31

 

4. napirendi pont



Felvilágosítás kérés (Et.: 114/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Gersetteni partnerkapcsolatból mindenki kapott egy 
kis korsót, amit a testületi ülés után felavathatnak.

 

Neubrandt István:  Köszöni a választ az elõzõ felvilágosítás kérésre. A Bányató utca tó felöli részén combig érõ 
parlagfû van, és a területtel szembeni ingatlan tulajdonosa nyírja le. Ha õ nem csinálja, akkor senki. Kéri, hogy ahol 
nem irtják a lakosok, ott a Hivatal megfelelõ dolgozója intézkedjen. Ahol a Bányató utca elkanyarodik ott is, és még 
számtalan helyen városszerte fenn áll ez a probléma.
Kérdése, hogy a Búcsú áthelyezésérõl hozott határozatot követõen miért nem kezdték el idõben a munkálatokat, hogy 
a határozat végrehajtható legyen.

 

Botzheim István polgármester: A parlagfûvel kapcsolatos interpellációját jegyezték. A Búcsút áthelyezésének 
munkálatait határozathozatalkor kezdte el intézni. Az elsõ vállalkozóval való együttmûködés kudarcba fulladt, 
kerestek egy másik vállalkozót, és ide jutottak. Ha nem jön az esõ kész lett volna.

 

Neubrandt István: Kérdése, hogy ha lehet az új helyszínen megrendezni a Búcsút, akkor miért lett a területre murva 
szórva.

 

Botzheim István polgármester:  A murva szórás a szerzõdés része. A Képviselõ-testület határozata változatlanul 
érvényben van.

 

Neubrandt István: Nehezebben fog ülepedni a föld a murva rászórását követõen.

 

Botzheim István polgármester: Ha ez a szerzõdés szerint készül el, akkor leejtés lesz kialakítva a patak felé, ami 
nem sodorhat magával hordalékot. A tavakba nem kerülhet be vízmosás által víz.

 

Sax László: Kérdése, hogy a csatornakivitelezõnek van-e jótállási kötelezettsége, mert a csatornaépítés során a nem 
megfelelõ tömörítés következtében az Attila utca 6. szám elõtt 20 cm mély árok keletkezett.  

 

Szimeth István mûszaki-építési osztályvezetõ: A kivitelezõnek van garanciális kötelezettsége, és fel lesz szólítva a 
kijavításra.

 

Kárpáti János:  Kérdése, hogy 07.25–én a Hivatalhoz benyújtott Ady Endre utca kérelmére válaszoltak-e.
A Budai út, és az Arany János utca lakói nehezményezik, hogy csak a Bartók Béla út felõl lehet felhajtani a fõútra, 
ezáltal az Arany János u, Bartók Béla u. és Budai u. 3. sz. háznál nagy pórhatás éri az ott lakókat. Szeretnének 
valamilyen megoldást, útnyitást, vagy út portalanítását. Erre is írásos választ kér.
Az újságban megjelent egy cikk, arról, hogy Pilisvörösvár teljes belterületén a szennyvízcsatorna elkészült. Az Ady 
Endre utca egy része (180-200 m) teljes egészében kimaradt. Kérdése, hogy mikor várható ennek a felülvizsgálata, 
illetve a csatornának az elkészítése.
A Kempingben megrendezésre került motoros találkozó alkalmával egy ott lakó ½ 2-kor felhívta, hogy nagy a zaj. 
Kérdése, hogy a mûködési engedély kiadásakor, van-e kikötés a zajhatások túllépésének rendezésére.



 

Heider László jegyzõ: A motoros találkozóra volt mûködési engedélye a Kempingnek. A megengedett zajszintet nem 
léphetik túl.

 

Kárpáti János: Az Alkotmány utcában lévõ gesztenyefákról szeretné ha a Hivatal véleményt mondana. Meg lett 
határozva egy összeg a permetezésre, viszont az Alkotmány utcában nem lettek a fák lepermetezve. Kéri, hogy erre a 
jövõben figyeljenek.
A Kálvária utcából keresték meg, amikor folyt a Vásár térnek az átépítése, hogy egy szülés után lévõ anyukát hozott 
haza egy úr a kisgyermekkel, és nem engedték be az útépítõk az utcába. Figyelni kellene arra, ha lezárnak egy utcát, 
azért a mentõ és a tûzoltó közlekedése biztosított legyen.

 

Botzheim István polgármester: Mire ez az eset megtörtént már benne volt az építési naplóban, hogy minden este úgy 
kell otthagyni a területet, hogy közlekedni lehessen.

 

Pándi Gábor: Vörösváron az Országgyûlési választások alkalmával a 2-es szavazókörbõl átkerült egy pár utca a 3-as 
szavazókörbe. A legújabb kiírás szerint viszont visszakerült. Kérdése, hogy mi ennek a szakmai indoka.

 

Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ: A jogszabály szerint egy szavazókörbe 600-1200 fõ lehet. A 2-es 
szavazókör nagy része nem Vörösvári, de lakóhellyel rendelkezik az üdülõ területen. Ez okból lett 1100 fõs 
szavazókör kialakítva a 800 fõssel szemben.

 

Botzheim István polgármester:  Kérdése, hogy elfogadja-e Pándi képviselõ a választ.

 

Pándi Gábor: Nem.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a testületnek a válasz elfogadását.

 

No:8
A Képviselõ-testület a választ 6 igen, 7 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Botzheim István polgármester: Ezt követõen továbbiakban az Ügyrendi és Jogi Bizottság foglalkozik a kérdéssel.

 

Gromon István alpolgármester: A Vásár téri park építésekor a kivitelezõ a Kápolna u. 1. szám elõtt lévõ 
járdaszakaszt használta heteken át, ahol sódert, és egyebet tárolt.
Köszöni a Polgármester úrnak és Szimeth úrnak, hogy a Búcsú elõtt a járdát járhatóvá tették. Hozzátenné, hogy a járda 
azóta igen rossz állapotban került, ezért kéri, hogy mielõtt elvonul a kivitelezõ javítsák ki.

 



Fogarasy Attiláné: Hagyott üzenetet a Polgármester úrnak, hogy a kivitelezõvel beszéljen az ügyben, hogy mobil 
toalettet helyezzen el az építkezés területén, mert az iskola volt elõkertjét használják az ott dolgozók e célra. Továbbá 
szeretne szólni azért, mert a téren kis motorral rodeóztak fiatalok. Kéri, hogy Polgármester intézkedjen ez ügyben.

 

Botzheim István polgármester: A toalett ügyében intézkedés történt. A második ügyben a rendõrséggel felveszi a 
kapcsolatot.

 

Halmschláger Antal: A Vásár tér sokba kerül, viszont nem gondoltak a közlekedés ésszerû megoldására. A 
buszmegállót hátrább kellett volna helyezni az iskola irányába, hogy ha megáll mindkét buszmegállóban a busz, a 
közlekedés ne okozzon dugót. Miáltal a tér autós közlekedése le lett szûkítve, nem tudnak a Kápolna utca irányából 
kihajtani az autósok, ha megáll a busz. Kérdése, hogy a villanyoszlopokat miért cserélték le földkábelre.
A Budai utcai parkolóban kivágott 5 fa testületi felhatalmazással, sokak számára problémát okozott, viszont most a 
Hõsök téren e területtõl 200 méterre kivágásra került egy kisebb erdõ.
Megnézte a fák minõségét, ami a gázcseretelepen van jelenleg. Reméli, hogy azok a fák nem lesznek elpocsékolva, és 
azokból fognak elkészülni a Vásár, és a Hõsök térre szánt padok. Kérdése, ki adta ki a fakivágási engedélyt, és 
valóban jogos volt-e, egyszerre az összes fa elpusztult-e.

 

Botzheim István polgármester: A buszmegállóval kapcsolatban a javaslatot ki kellene dolgozni. Kéri, hogy üljenek 
le hármasban a Szimeth úrral, és beszéljék meg. Lezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Kéri, hogy tárgyalja a Testület az általános tartalékkeret feltöltésének lehetõségét. 
A meghívóban szereplõ napirendekhez pénzre van szükség, és amíg az általános tartalékkeretbe nem helyeznek el 
pénzt, addig nem érdemes tárgyalni ezen pontokat.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.

 

No:9
A Képviselõ-testület a javaslatot 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Szakszon József alpolgármester: Kéri, a pénzügyi osztályvezetõt, hogy vizsgálja meg, a költségvetés mely részeibõl 
lehet pénzösszegeket átcsoportosítani.

 

5. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 129/2002.)

 

Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel a Polgármesteri 
beszámoló elfogadását.

 

No:10
A Képviselõ-testület a Polgármesteri beszámolót 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 



Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

6. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 132/2002.)

 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ:  Az elõterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a jelentés elfogadását.

 

No:11
A Képviselõ-testület a jelentést a lejárt határidejû határozatokról 13 igen szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, elrendelte a zárt ülést a kitüntetõ díjak 
adományozásáról szóló napirendek megtárgyalására.

 

II. zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 160/2002. (VIII.26.) Kt.sz. határozata a Pest megye 
Díszpolgára cím adományozásra történõ felterjesztésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Dr. Hidas István háziorvost

 

Pilisvörösvár lakóinak ellátásban végzett lelkiismeretes, példamutató munkájáért, valamint Pest megye egészségügyi 
ellátásának jobbítása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységének elismeréseként, felterjeszti Pest megye 
Önkormányzatának Közgyûlése által alapított

 

Pest megye Díszpolgári cím adományozására.

 



Határidõ: 2002. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester

 

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

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 161/2002. (VIII.26.) Kt.sz. határozata a 
Semmelweis Ignác Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Dr. Gábeli Zoltán fogszakorvost

 

Kiemelkedõ szakmai tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által 
alapított

 

Semmelweis Ignác Díj adományozására.

 

Határidõ: 2002. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2002. (VIII.26.) Kt.sz. határozata az Arany 
János Pedagógiai Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Dornbach Ferencné pedagógust

 

Kiemelkedõ tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által alapított

 

Arany János Pedagógiai Díj adományozására.



 

Határidõ: 2002. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester

 

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

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 163/2002. (VIII.26.) Kt.sz. határozata az Arany 
János Pedagógiai Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Jákli Ferencné pedagógust

 

Kiemelkedõ pedagógiai tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése által 
alapított

 

Arany János Pedagógiai Díj adományozására.

 

Határidõ: 2002. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 164/2002.(VIII.26.) Kt.sz. határozata a 
Szegényekért és Elesettekért Díj adományozásra történõ felterjesztésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Kozma Ágnes szociális gondozónõt

 

A betegek ápolásában végzett tevékenységének elismeréseként felterjeszti Pest megye Önkormányzatának Közgyûlése 
által alapított

 



Szegényekért és Elesettekért Díj adományozására.

 

Határidõ: 2002. augusztus 20.                                                         Felelõs: Polgármester

 

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

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 165/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata posztumusz 
Díszpolgári cím adományozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Mirk Józsefné született Nick Terézia részére

 

A város érdekében végzett kiemelkedõ kulturális és hagyományõrzõ tevékenységének elismeréseként

 

„PILISVÖRÖSVÁR VÁROS DÍSZPOLGÁRA” posztumusz címet adományozza.

 

Határidõ: 2002. október 23.                                                   Felelõs: Polgármester
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 166/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata 
„Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Dornbach Ferencné pedagógus részére

 

A kiemelkedõ pedagógiai tevékenységének elismeréseként

 

„Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.

 

Határidõ: 2002. október 23.                                                              Felelõs: Polgármester

 



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

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 167/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata 
„Pilisvörösvárért” emlékére adományozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Prof. Manherz Károly részére

 

A város érdekében végzett tevékenységének elismeréseként, valamint a német nemzetiségi hagyományok megõrzése, 
népszerûsítése érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként

 

„Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.

 

Határidõ: 2002. október 23.                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 168/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata 
„Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Bravi Buam nemzetiségi zenekar részére

 

A város érdekében végzett nemzetiségi, kulturális tevékenységének elismeréseként

 

„Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.

 

Határidõ: 2002. október 23.                                                              Felelõs: Polgármester

 

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



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 169/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata 
„Pilisvörösvárért” emlékérem adományozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

 

Dr. Rajkai Sára sebész-fõorvos részére

 

A város lakossága érdekében kifejtett egészségügyi tevékenységének elismeréséért

 

„Pilisvörösvárért” emlékérmet adományozza.

 

Határidõ: 2002. október 23.                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

 

7. napirendi pont
Általános tartalék keret helyzete

(szóbeli elõterjesztés)

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Jelenleg az általános tartalék keret szabad felhasználása 3.776 
eFt. A további tartalékkeret feladattal terhelt, ilyen a bérlakás értékesítési tartalék 6.751 eFt, az eladott önkormányzati 
lakások bevétele, amihez csak célirányosan lehet hozzányúlni, önkormányzati pályázati önrész jelenleg még fel nem 
használt összege 22.319.850 Ft.

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy ez az Önkormányzat már nem fog pályázatokkal foglalkozni.  

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A pályázati önrészben foglaltatik a Gimnázium és a Közösségi 
Ház pályázati önrésze is. Továbbá feladattal terhelt, a kezességvállalások a két Víziközmûhöz, 66.551 eFt, amihez 
nem lehet nyúlni. Rendelkezésre áll még az intézményi munkáltatói kölcsön fel nem használt összege 2.100 eFt, a 
deviza számlán található 62.055 euró, amit ha forintosítanak árfolyam nyereségként 6.600 eFt-ot eszközöl. A testület 
dönthet arról, hogy forintosítja és egy héten belül újra leköti.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a deviza szerepel-e a költségvetésben pénzeszközként.



 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Szerepel a bevétel és kiadás oldalon. Csak az árfolyam 
nyereséget lehet felhasználni. A féléves beszámoló számszaki adatai alapján a bevételi részeken nem tapasztalható 
többlet, csak idõarányos teljesítés, a helyi iparûzési adónál elmaradás van. Javasolja, hogy a szabad telkek értékesítése 
irányában gondolkodjanak.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy vegyék számba, hogy a pályázatoknál, a 22 millió Ft-ból mennyi 
az, amennyi rendelkezésre áll. Kérdése, hogy a 60 millió Ft kezességvállalásból jövõre mennyi húzódik át.  

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Ez attól függ, hogy a társulatnak mennyi lesz a hitele.

 

Szakszon József alpolgármester:  Telekeladásra a költségvetésben beállítható 10 millió Ft, de ha nem teljesül, akkor 
a zárszámadásnál mínuszként szerepel.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Ha a csatornatársulat valamelyik üteme lezárulna, akkor a 27 
millió Ft kezességvállalás megszûnne, és az az összeg felhasználható lenne.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a pályázatok hogyan állnak jelenleg.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Egy olyan pályázat van 300 eFt, amely sikertelen volt. A 22 millió Ft-ból 
felhasználásra került 10-15 millió Ft.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy ez a felhasználás nem került-e a költségvetés kiadási tételébe.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ebben az évben nem volt elkülönített pályázati önrész.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Akkora összeg lett beállítva, amennyi felhasználásra kerül.

 

Botzheim István polgármester: Jelenleg 10 millió Ft a felhasználható pénzösszeg.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a még hátralévõ napirendi pontok mekkora pénzösszeget 
igényelnek.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A két napközis csoport az általános iskoláknál 415-415 eFt, 
Bem u. Puskin u. útépítése 6.437 eFt, Béke u. megnyitása 1.304 eFt, 452 eFt, és 512 eFt, Városgondnokság kialakítása 
6 millió Ft, elektromos közigazgatási rendszer kiépítése 3.320 eFt.



 

Szimeth István mûszaki-építési osztályvezetõ:  Az elektromos közigazgatás kapcsán lehetõség van arra, hogy három 
olyan pályázaton vegyen részt az Önkormányzat, ahol egyenként 10 millió Ft-ot nyerhet, amihez 10% önrészre van 
szükség. A pályázat a teljes telefonhálózat felújítására, 2 digitális fénymásoló vásárlására, szervert felújítására, és 20-
25 db középkategóriájú számítógép vásárlására vonatkozik.  

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ:  A Tó utca építésére 11.500 eFt-ra, a konyhák HACCP 
rendszer kiépítésére 30-50 millió Ft-ra lenne szükség.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy a Bem utcára és a Puskin közre szavazzanak meg összeget, mert a 
tér elkészül, és abból az utcából ráhordanák az autók a viacolorra a szennyezõdést. Ezen felül a Béke utcában az 
útnyitás is fontos lenne.  

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a Szakszon képviselõ javaslatát

 

No:12
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Heider László jegyzõ:  Mielõtt a megszavazná a testület az utcákhoz szükséges pénzt, elõször a devizaszámláról 
kellene a pénzt felszabadítani.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ:  Jelenleg az általános tartalékon 3 millió Ft van, de kéri, hogy 
szavazzon a testület arról, hogy a devizaszámla forintosításra kerülhessen.

 

Botzheim István polgármester: Kéri, hogy az osztályvezetõ fogalmazza meg a határozatot.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A Képviselõ-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
devizaszámláját a Polgármesteri Hivatal forintosítja, az árfolyam nyereséget az általános tartalék keret javára 
elkönyveli. Felkéri a jegyzõt, a rendeletmódosítást, a fentiek értelmében készítse elõ. Egy héten belül a jelenlegi könyv 
szerinti értéknek megfelelõ devizát ismételten kösse le.  

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No:13
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 8 igen, 3 nem, és 4 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Botzheim István polgármester: Kéri, hogy szavazzanak újra, mert a képviselõk nem megfelelõen figyeltek a 
határozati javaslatra.



 

No:14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 170/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a
Deviza számla forintosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat devizaszámláját 
forintosítja, és az ebbõl adódó árfolyamnyereséget az általános tartalékkeretbe helyezi.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletmódosítást a fentiek értelmében készítse elõ. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a forintosítást követõ egy héten belül a jelenlegi könyv szerinti értéknek megfelelõ devizát 
ismételten kösse le.  

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

8. napirendi pont
Bem utca Puskin köz útépítési munkái (Et.:139/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette, majd szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 171/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Bem utca 
és Puskin köz szilárd burkolattal történõ ellátásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Bem utca és a Puskin köz jelenleg 
földutas szakaszait szilárd burkolattal látja el, melyhez 6.437.472 Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret 
terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerzõdés megkötésére a Dembut Rt-vel.

 

Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.

 

Határidõ: 30 nap                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

9. napirendi pont
Béke u. folytatólagos megnyitását biztosító közút céljára történõ leírás 

(Et.:135/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette, majd szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 172/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a
Béke utca folytatólagos megnyitását biztosító közút céljára történõ leírásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testület úgy dönt, hogy a pilisvörösvári 3718/2. hrsz alatt felvett 
ingatlan vonatkozásában Kasziba István és Gál Csaba tulajdonosoknak a tárgyi, 1330 m2-es ingatlanból 237 m2-es 
rész közút céljára történõ leírásáért 1.303.500 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl 
tulajdoni hányaduk arányában részesülnek, a pilisvörösvári 3719 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában Lieber 
Márton és Lieber Mártonné tulajdonosoknak a tárgyi, 1389 m2-es ringatlanból 129 m2-es rész közút céljára történõ 
leírásáért 451.500 Ft, azaz Négyszázötvenegyezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl tulajdoni hányaduk arányában 
részesülnek. Valamint a pilisvörösvári 3720/2 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában Ifflinger Mártonné és Víg 
Jánosné tulajdonosoknak a tárgyi, 706 m2-es ingatlanból 146 m2-es rész közút céljára történõ leírásáért 511.500 Ft, 
azaz Ötszáztizenegyezer-ötszáz forint összeget fizet, amelybõl tulajdoni hányaduk arányában részesülnek. A fenti 
kifizetések az általános tartalékkeret terhére történnek meg. Ezzel egyidejûleg felhatalmazza a Polgármestert a tárgyi 
ingatlanok közút céljára történõ leírásával kapcsolatban felmerõ intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.

 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta. 

 

 

 

Szünet: 19:17-19:32-ig

 

 



Neubrandt István: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy tárgyalják-e a Vörösvár Újság szerkesztõjének a beszámolóját, 
és a Német Nemzetiségi Gimnázium kérését.

 

No:17
A Képviselõ-testület a javaslatot 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

 

10. napirendi pont
Vörösvári Újság szerkesztõjének beszámolója

Ikt.sz. :01-97-27/2002.

 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy engedélyezzék a szerkesztõnek az által a kért átcsoportosítást, 
miáltal vannak be nem töltött státuszai. Szeretne több pénzt adni a tördelõszerkesztõnek, mert mások munkáját is 
végzi.

 

Botzheim István polgármester: Ismertette a határozati javaslatot: a Képviselõ-testület a Vörösvári Újság 
fõszerkesztõjének kérésében vázolt költségvetési átcsoportosításhoz hozzájárul.  Szavazásra tette fel javaslatát.

 

No:18
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

11. napirendi pont
Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola kérelmének megtárgyalása

(Kiosztós anyag)

 



 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel a tanácskozási jog 
megadását Dr. Guth Zoltán iskolaigazgató részére.

 

No:19
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Jelenleg a Gimnáziumban a 11. évfolyamon 3 osztályban 105 tanuló van és nehéz a 
gyerekeknek nagy osztálylétszámmal az érettségire felkészülni. A tavaly beindított 13. évfolyamon a 105 tanulóból 
még 50 tanuló maradt. Felmerül az, hogy ilyen osztálylétszám mellett a 4. osztályt bontani kellene. Ez, nem jelent 
plusz pénzt, a költségvetésükbõl ezt fedezni tudnák. Az iskola kérésének teljesítését követõen minõségi munka érhetõ 
el.
A másik téma, ami a kiosztott levélben szerepel, a tetõtér beépítésének pályázata. A tetõtér bõvítésre azért van 
szükség, mert a jelenlegi létszám igen szûkösen fér el, és a nagy létszámú osztályokban a tanítás színvonala csökken. 
A tetõtér beépítéshez szükség lenne a testület engedélyére. Kéri, hogy támogassák a kérésüket.

 

Botzheim István polgármester:  Kéri, hogy fogalmazza meg az igazgató úr azt a határozati javaslatot, ami kéréséhez 
megfelelõ.

 

Gromon István alpolgármester: Kérdése, ha egy diák beiratkozik a gimnáziumba 6. osztály után, amit úgy 
neveznek, hogy gimnázium és szakközépiskola, akkor mibe iratkozik be gimnáziumba, vagy szakközépiskolába.  

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: 3 évvel ezelõtt az igazgató úr választása idején került módosításra az alapító 
okirat, mert az elõzõ törvénysértõ volt. Akkor döntött úgy a testület, hogy aki 6 osztályos gimnáziumba iratkozik, 
annak ott kell folytatnia a tanulmányait.

 

Gromon István alpolgármester: Eredetileg a 45 gyerekrõl nem lehet tudni, hogy gimnáziumba, vagy 
szakközépiskolába akart járni. A jövõben ilyenek már nem lesznek.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató:  Igen az utolsó két évfolyamról van szó.  

 

Heider László jegyzõ: A levél több olyan motívumot tartalmaz, ami alapján egy felelõsségteljes határozatot nem tud 
felvállalni. A levél elsõ része egy tartós elkötelezettséget jelent és plusz 2,5 pedagógus szükséges hozzá, mert az 
osztályok létszáma változni fog. Továbbá a kábeltévé eladásából származó bevétel, melyben októberben történik 
várható döntés. Javasolja levenni a napirendi pontról a témát a megfelelõ határozati javaslat kidolgozásáig.

 

Neubrandt István: A határozati javaslata: Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Német Nemzetiségi 
Gimnázium a 2002/2003-as tanévre a 11. évfolyamon két gimnáziumi osztályt indítson. Egyben felkéri a Gimnázium 
igazgatóját, hogy a 13. évfolyamon 2 csoportban folytassa az oktatást, azért, hogy a gimnázium osztályainak száma ne 
növekedjék. A Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója kijelenti, hogy a csoportok átszervezése a 11. és 13. 
évfolyamon költségvetési plusz forrást nem igényel ebben a tanévben.



 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A közoktatási tv. 52. §-a az, amely meghatározza, hogy egy adott osztályra milyen 
órakeretet kell az Önkormányzatnak biztosítania. Ahány osztálya van a gimnáziumnak annyi a törvényben 
meghatározott kötelezõ, és választható órát kell biztosítania. Ha növekszik az osztály, akkor óranövekedések is 
vannak. Egy osztályban 35 tanulónál nem lehet több.

 

Bíró Benjamin: Kérdése, hogy Neubrandt képviselõ határozati javaslata, mit módosít. Véleménye, hogy idõben be 
tudták volna nyújtani ilyen igényüket, és készülhetett volna e témát illetõen egy megfelelõen elõkészített elõterjesztés.
 
Fogarasy Attiláné: Egyetért a Gimnázium kérésével. Minõséget úgy tud elérni az iskola, ha az osztályokat bontja. Ha 
leveszik napirendrõl és a testület nem dönt ez ügyben, akkor nem tud hogy indulni az iskola hétfõtõl.

 

Gromon István alpolgármester: Ezen a levélen augusztus 22-i dátum szerepel. A testületnek nincs elkötelezettsége a 
45 gyerek irányába. Lehetõség van arra, hogy 30 fõ fog gimnáziumba járni, és a többi gyerek szakközépiskolai 
osztályba.

 

Bíró Benjamin: Ha valaki ezen levél alapján pontos, jogszerû határozatot tud hozni, annak fel kell vállalnia ennek 
felelõségét.

 

Botzheim István polgármester:  A Városháza egész délelõtt nyitva volt, be lehetett volna jönni és Jegyzõ úr kellõ 
segítséget adott volna, az elõterjesztés elkészítéséhez.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Minden érvnek van logikája. Biztosnak érezné a Gimnázium helyzetét, ha a testület egy 
határozatot hozna arról, hogy a Kábeltévé eladásából származó 12,5 millió Ft bevétel a gimnáziumnál maradjon.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó:  Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy az Alapító okiratban egy 6, és egy 4 
évfolyamos gimnáziumi osztályt és 1 szakközépiskolai osztályt engedélyezett a testület.

 

Fogarasy Attiláné: Nem gondolja, hogy egy intézményvezetõnek kell elõterjesztést készítenie.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó:  45 fõ törvényesen nem lehet 1 osztályban. Az igazgató úrnak szeptember 2-án el 
kell kezdenie a tanévet, és tudnia kell, hogy hány pedagógust alkalmazhat, mennyi a felhasználható órakerete, hány 
osztálya lehet.

 

Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy az igazgató úr az oktatási fõelõadóval dogozzon ki egy határozati 
javaslatot, és térjenek vissza erre a témára az ülés késõbbi idõpontjában.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot.

 



No:20
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester:  Felfüggesztette a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

 

12. napirendi pont
ESMA Kft. fellebbezése Pilisvörösvár Város Polgármestere által kiadott 01-607-5/2002. sz. határozatával 

szemben (Et.: 33-4/2002.)

 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette, majd szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 173/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata az ESMA 
spanyol-magyar reklám Kft. közterület-használati ügyben történt ismételt fellebbezésének elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ESMA Kft.-nek Pilisvörösvár Város Polgármestere 
által kiadott 01-607-5/2002. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezését 

elutasítja
és az elsõfokú határozatot helybenhagyja.

 

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Törvénysértés esetén a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a 
Budakörnyéki Bírósághoz címzett, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnál három példányban benyújtandó keresettel 
lehet élni.

 

Indoklás

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az ESMA Kft. igazolási kérelmét nem találta alaposnak. 
Az elsõfokú hatósághoz benyújtott igazolási kérelmet az ESMA Kft. fellebbezésében nem egészítette ki.



 

Az igazolási kérelemhez csatolt postakönyvön egyértelmûen látszik a Magyar Posta Rt. által 2002. április 24-i 
dátummal ellátott hivatalos bélyegzõ. A 2002. április 23-i feladási dátumot semmilyen hivatalos igazolás nem 
támasztja alá. Ezek alapján a Kft. a fellebbezési határidõt 1 nappal elmulasztotta.

 

A határozatot a Képviselõ-testület az államigazgatási eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62-66. §-a 
alapján hozza meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

13. napirendi pont
A kötelezõ felszerelés és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására pályázaton nyert összeg felosztása (Et.: 

136/2002.)

 

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor: Ismertette az elõterjesztést.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 174/2002. (VII.26.) Kt. sz. határozata a kötelezõ 
felszerelés és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására pályázaton nyert összeg felosztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pest megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány kötelezõ 
felszerelési és eszközjegyzékben foglaltak végrehajtására pályázaton biztosított támogatást az alábbiak szerint osztja 
fel a nevelési-oktatási intézmények között:

 

 



Intézmény neve:
Tanulói létszám 2001.10.01. 
statisztikai adatok alapján

Képviselõ-testület által 
jóváhagyott összeg:



Grádus Óvoda 75 118.000 Ft
Ligeti Cseperedõ Óvoda 223 349.000 Ft
Német Nemzetiségi Óvoda 209 327.000 Ft
Német Nemzetiségi Általános Isk 517 809.000 Ft
Templom Téri Általános Iskola 836 1.308.000 Ft
Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépisk

596 933.000 Ft

Cziffra György Zeneiskola és 
Mûvészeti Iskola

291 456.000 Ft

Összesen: 2.747 fõ 4.300.000 Ft

 

 

Felkéri a Jegyzõt, hívja fel az intézményvezetõk figyelmét a Szerzõdésben foglaltak betartására, valamint a 
költségvetési rendelet módosítására.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati összeggel határidõre számoljon el.

 

Határidõ: 2003.június 16.                                                                  Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

14. napirendi pont
Kápolna u. 1. 2246 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni helyzete

(Et.: 121/2002.)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Gromon István alpolgármester: Szeretné bejelenteni érintettségét, szavazásból való kimaradását.

 

Bíró Benjamin: Ismertette az elõterjesztést. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata a bizottsági határozat 
összesítõben megtalálható. Két dologról kell dönteni, hogy odaajándékozzák-e az ingatlant, vagy nem, és hogy 
elõvásárlási joggal szeretne-e rendelkezni az Önkormányzat.

 

Sax László: A szerzõdésbe bele kellene foglalni, hogy amennyiben megszûnik a Hagyományõrzõ Egyesület, abban az 
esetben az Önkormányzat tulajdonába szálljon vissza az ingatlan.



 

Bíró Benjamin: Feltételhez kötött adásvétel nincs, ezért javasolja, hogy emeljék fel inkább a használatbavételt 25 
évre.

 

Gromon István alpolgármester: A Hagyományõrzõ Egyesület nem családi vállalkozás, ellentétben azzal, amelyet 
egyesek terjesztenek.

 

Fogarasy Attiláné: Kérdése, hogy ki látta a Hagyományõrzõ Egyesület Alapító okiratát. Ha a jogutód az 
Önkormányzat, akkor nem kell ilyen határozat.

 

Botzheim István polgármester: Kéri, hogy az ÜB elnöke ismertesse a határozati javaslatot.   

 

Bíró Benjamin: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 114/2000. (III.27.) Kt sz. határozatában 
meghatározatott Kápolna u. 1.sz. alatti két önkormányzati bérlakás 10 éves használati jogát 25 évre emeli fel, amely 
használati jog a Hagyományõrzõ Egyesületet illeti meg.

 

Fogarasy Attiláné: Kéri, hogy elõször az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatról szavazzanak.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:23
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 7 igen, 1 nem és 5 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Bíró Benjamin által ismertetett határozati javaslatot.

 

No:24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 175/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Kápolna u. 
1. sz. alatti önkormányzati ingatlan használati jogának meghosszabbításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 114/2000. (III.27.) Kt sz. határozatában meghatározott 
Kápolna u. 1.sz. alatti két önkormányzati bérlakás 10 éves használati jogát 25 évre emeli fel, amely használati jog a 
Hagyományõrzõ Egyesületet illeti meg. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 4 tartózkodás szavazattal hozta.  



 

Bíró Benjamin: Javasolja, hogy hozzanak határozatot az Egyesület elõvásárlási jogáról. Ismertette a határozati 
javaslatot: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete amennyiben a 2246 hrsz III. számú részét, 
amelynek jelenlegi tulajdonosa Horváth József értékelésre kerülne, az önkormányzat az adás-vételi szerzõdésrõl 
értesülve tárgyalni kívánja az ügyet és dönteni fog, hogy él-e el elõvásárlási jogával.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No:25
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 8 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Fogarasy Attiláné: Kéri, a szavazás megismétlését, mert rossz gombot nyomott a szavazásnál.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõzõekben ismertetett határozati javaslatot.

 

No:26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 176/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Kápolna u. 
1. sz. alatti ingatlan elõvásárlási jogáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kápolna u. 1. 2246 hrsz 
alatt felvett ingatlan III. számú, 680/4000 tulajdoni hányadú részét tulajdonosa, Horváth József értékesíti, abban az 
esetben az Önkormányzat dönt arról, hogy elõvásárlási jogával élni kíván-e.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

15. napirendi pont
Dr. Petõ Erika és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között 2000. június 15-én létrejött szerzõdés módosítása 

(Et.: 126/2002.)

 

 



Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Hegyes Józsefné igazgatási osztályvezetõ: Ismertette az elõterjesztést. Szeretné kiegészíteni az elõterjesztést, még 
egy határozati javaslattal.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No:27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 177/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata Dr. Petõ 
Erika és Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti szerzõdés módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Dr. Petõ Erika szerzõdésének 9. és 10. pontját az 
elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a módosított szerzõdést írja alá.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Bíró Benjamin: Az elõterjesztésben az szerepel, hogy a módosított szerzõdés szerint a 9. 10. pont a következõket 
tartalmazza. A 9. pont azt tartalmazza, hogy „Dr. Für és Dr. Petõ gyógyító Bt. biztosítja és gondoskodik azok 
karbantartásáról, pótlásáról.„ Viszont a módosított szerzõdés 9. pontjából ez hiányzik. Véleménye, hogy vagy a 
tényállásban van rosszul fogalmazva, vagy a módosított szerzõdésben.

 

Botzheim István polgármester: Oda van írva, hogy kiegészítés.  A módosításokat emelték ki. Szavazásra tette fel a 
módosításokat.

 

No:28
A Képviselõ-testület a módosításokat 14 igen szavazattal elfogadta.

 

Heider László jegyzõ: Szükség van egy általános felhatalmazásra a Polgármester úr részére. Ismertette a határozati 
javaslatot.

 

No:29
A Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 



Botzheim István polgármester:  Megsemmisítette a szavazást kéri, hogy újra szavazzanak.

 

No:30
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 178/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a házi-, 
gyermek- és fogszakorvosok és Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti szerzõdés módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a házi-, gyermek, illetve fogszakorvosok 
és az Önkormányzat között fennálló szerzõdést a továbbiakban – önkormányzati feladatok és kötelezettségek önkéntes 
átvállalása esetén – módosítsa. 

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 8 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy tárgyalják meg a két iskola napközis csoportjának engedélyezését, és az Német 
Nemzetiségi Óvoda fõzõüstjének cseréjét.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a javaslatot.  

 

No:30
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.  

 

 

16. napirendi pont
Német Nemz. Általános Iskola harmadik napközis csoportjának engedélyezése 

(Et.: 119/2002.)

 

Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor:  Minden évben ideiglenesen egy évre adja meg a testület az intézményeknek a plusz napközis 
csoportot, azzal a kikötéssel, hogy minden évben fel kell mérnie az intézménynek, hogy valóban lesz-e igény újabb 
napközis csoportra. 

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 



 

No:31
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 179/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 3. napközis csoportjának biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola részére a 
2002/2003-as tanévben biztosítja a harmadik napközis csoport mûködési feltételeit 2002. szeptember 1-jétõl 2003. 
június 30-ig határozott idõre. Az 1 fõ napközis nevelõi státuszt a fenti idõszakra engedélyezi. A napközis nevelõ 
személyi jellegû juttatás és járulék elõirányzatot (304 eFt személyi jellegû juttatás + 111 eFt járulék) az általános 
tartalékkeret terhére biztosít.
Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.

 

Felkéri a Jegyzõt, hogy – a Közoktatási törvény várható módosításának figyelembevételével – a 2003. évi 
költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetését három 
napközis csoport mûködési feltételeinek biztosításával készítse elõ, terjessze elfogadásra a Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: 2002. szeptember 1.                                             Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

17. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola ötödik napközis csoportjának engedélyezése 

(Et.: 118/2002.) 

 

Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslatot.

 

No:32
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 180/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola 5. napközis csoportjának biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola részére a 2002/2003-as 
tanévben is biztosítja az ötödik napközis csoport mûködési feltételeit 2002. szeptember 1-jétõl 2003. június 30-ig 
határozott idõre. Az 1 fõ napközis nevelõi státuszt a fenti idõszakra engedélyezi. A napközis nevelõ személyi jellegû 
juttatás és járulék elõirányzatot (304 eFt személyi jellegû juttatás + 111 eFt járulék) az általános tartalékkeret terhére 
biztosít.
Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.

 

Felkéri a Jegyzõ, hogy a – Közoktatási törvény várható módosításának figyelembevételével – a 2003. évi költségvetési 
rendelet tervezetének összeállításánál a Templom Téri Általános Iskola költségvetését öt napközis csoport mûködési 



feltételeinek biztosításával készítse elõ, terjessze elfogadásra a Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: 2002. szeptember 1.                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

18. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda konyha fõzõüstjének cseréje

(szóbeli elõterjesztés)

 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor:  A Rákóczi úti óvoda fõzõüstje kilukadt, ezért nem tud fõzni. Függetlenül attól, hogy bevezetésre kell, 
hogy kerüljön január 1-jétõl a HACCP rendszer, az intézménynek szeptembertõl fõznie kell 600 fõre. Az üst ára 1,2-
1,3 millió Ft.

 

Gromon István alpolgármester:  Kérdése, hogy a javítás nem jöhet-e szóba.

 

Karádi Kálmánné óvodavezetõ: Az üst javíttatása 600 eFt-ba kerülne, a szakember is az új üst vásárlását javasolta. 
A jelenlegi üst 29 éves.

 

Fogarasy Attiláné: Véleménye, hogy a következõ testület döntsön a konyhák sorsáról, viszont az üstöt szavazzák 
meg, mert arra szükség van.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Jelenleg az általános tartalékkeret összege 841 eFt.

 

Horváth József: Javasolja, hogy Görgey u-ban lévõ 1803 hrsz-ú teleket értékesítsék 8.000 Ft/m2 áron, ami 17 millió 
Ft.

 

Botzheim István polgármester: A határozati javaslat: a Képviselõ-testület 1803 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú 
telkét árverés útján értékesíti, minimum 8.000 Ft/m2 áron. A licitlépcsõ 200 eFt. Bánatpénz az összes érték 10%-a.

 



Heider László jegyzõ: Az árverésnél sok egyéb tényezõt meg kell határozni. Jelenleg ezt így nem lehet megszavazni. 
A 1803 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan készült már korábban elõterjesztés.

 

Sax László: Ez a telek az, ami a Klapka u. és a Görgey utca között útnyitásra fenntartott terület.

 

Süveges Borbála: Kéri, hogy ne menjenek át más napirendi pont tárgyalásába. Javasolja, hogy térjenek vissza az 
óvoda és az üst problémájára. Vegyék ezt komolyan és beszéljék, meg, hogy milyen forrásból tudják megvásárolni az 
üstöt.

 

Botzheim István polgármester: Kérdése, hogy visszavonja-e Horvát képviselõ a javaslatát, arra vonatkozóan, hogy a 
1803 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön.

 

Horváth József: Nem vonja vissza, mivel nincs más fedezet.

 

Szakszon József alpolgármester: A költségvetés bevételi oldalát megemelni csak elhatározás kérdése. Iparûzési adó 
bevételeként 168 MFt-ot állítottak be, javasolja ezt megemelni. Volt már olyan zárszámadás, ahol pluszban volt az 
önkormányzat, és volt olyan, ahol mínuszban.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: 27 millió Ft bevételt terveztek ingatlan értékesítésbõl, és ebbõl 
400 eFt jött be. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a gazdálkodás biztonságáért a Képviselõ-testület a felelõs, és a 
törvényességért pedig a Polgármester.

 

Szakszon József alpolgármester:  Kérdése, hogy a SZEB anyagi kerete hogy áll, mennyiben teljesül a megállapított 
keret.

 

Kárpáti János: A bizottságnál a megállapított keret idõarányosan kerül felhasználásra. Nincs szabad felhasználási 
keretük, csak 300-400 eFt, ha nagyon összehúzzák magukat.

 

Botzheim István polgármester:  Kérdése, hogy nem lehetne-e üdülõtelket értékesíteni.

 

Neubrandt István: Javasolja, hogy azzal a 100 ezerre kerekített összeggel emeljék meg helyi iparûzési adóbevételt, 
amennyi az üst megvásárlásához a rendelkezésre álló általános tartalékkeret felett szükség van. A többi forrásigényes 
napirendi pontot, halasszák el, amíg nincs rá fedezet.

 

Botzheim István polgármester: Kérdezi a pénzügyi osztályvezetõ véleményét az elhangzott javaslathoz.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ:  400 eFt körüli összegrõl van szó, ez így megoldható, de 500 
eFt emelést követõen biztosan belefér.



 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Neubrandt képviselõ határozati javaslatát.

 

No:33
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 181/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a helyi 
iparûzési adó elõirányzatának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2002. évi 
költségvetési bevételi elõirányzatában a helyi adók közül az iparûzési adó elõirányzatát 400 eFt-al megemeli.

 

Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ

 

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

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a Német Nemzetiségi Óvoda részére az üst vásárlására 1,5 millió 
Ft biztosítását.

 

No:34
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 182/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda konyha eszközének cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda részére 1,5 millió Ft-ot 
biztosít az intézmény által kért új fõzõüst megvásárlásához. 
A fedezet forrása a költségvetés általános tartalékkerete. 

 

Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. 

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

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

 

Botzheim István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 



Visszatérés a 11. napirendi pont tárgyalásához

 

Dr. Guth Zoltán igazgató:  Elkészült a határozati javaslat. Ígéretet tett az oktatási fõelõadó asszonynak, ha nyer az 
intézmény a pályázaton, akkor kap a Hivatal egy plusz fénymásoló gépet.

 

Bíró Benjamin: Az elõzõ napirendi pontra visszagondolva, a gimnázium, pályázat útján igen jelentõs épületbõvítést 
kíván végrehajtani, viszont az ott lévõ konyha fõzõüstje is igen rossz állapotban van. Kérdése, hogy ebbõl a pénzbõl 
nem lehetne-e a konyhát is fejleszteni.

 

Fogarasy Attiláné: Ha a gimnáziumban gond van az üsttel, és tetõteret bõvít, azon el lehet gondolkodni. Ilyen a 
felállás a Vásár téren is, mert az iskola elõtt viacolor lesz, és szökõkút, viszont a Szabadság úti oldalon még járdát sem 
terveztek. Olyan feltétellel adta oda az intézmény az elbontott kerítést a Széchenyi úti óvodának, hogy az iskola elõtt 
el fog készülni a járda, amire a Polgármester úr ígértet tett.

 

Neubrandt István:  A gimnázium konyháját le kell választani a gimnáziumról, és akkor nem fog keveredni az 
étkeztetés és az oktatás. A gimnáziumnak nem feladata az étkeztetés, viszont az Önkormányzatnak igen.  

 

Fogarasy Attiláné: A minõségi oktatáshoz a feltételeket meg kell teremteni, ami a fenntartó feladata.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Amikor elkezdtek foglalkozni komolyan a pályázattal, akkor benne szerepelt a konyha is, 
de a pályázat kiírója, ezt kivetette belõle, és csak a tetõtérre vonatkoztatta a pályázatot.

 

Pándi Gábor: A határozati javaslatban az szerepel, hogy az osztályok létszáma eggyel növekszik az alapító okirathoz 
képest.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Igen határozott idõre engedélyezi a testület, ezért nem kell módosítani az alapító 
okiratot.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No:35
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 183/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola plusz osztályának indításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 11. 
évfolyamon – 2002. szeptember 1-jétõl 2004. június 30-ig engedélyezi a plusz osztály indítását.
2002-ben az intézmény bérmegtakarításának terhére, 2003. január 1-jétõl plusz osztály indításához 2 fõ pedagógus 
státuszt biztosít 4.500 eFt bér + 1.200 eFt járulék összeghatárig. Felkéri a Jegyzõt, hogy a 2003-as költségvetési 
rendeletet a fentiek alapján készítse elõ.



Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a hatályos jogszabályokat tartsa be, a továbbiakban kéréseit idõben terjessze a 
Képviselõ-testület elé döntéshozatal céljából.

 

Határidõ: 2002. szeptember 1.                                       Felelõs: Jegyzõ, Intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 4 nem szavazattal hozta.

 

Szakszon József alpolgármester: Az igazgató úr szeretne kapni a testülettõl egy állásfoglalást arra, hogy elköltheti a 
kapott pénzt saját hatáskörében.  

 

Bíró Benjamin: Ha az igazgató úr hatásköre, hogy a Pilisi Kábeltévé bevételével mit csinál, akkor nem érti, hogy 
ehhez miért kell testületi jóváhagyás, és határozat. Ha nem az õ hatásköre, akkor egy levélben foglalt két mondat 
alapján azt mondják, hogy jó célra fordítják ezt, miközben a terveket nem látták.

 

Botzheim István polgármester: Módosító indítványa, hogy a Képviselõ-testület egyetért mindazzal, ami a levélben 
szerepel, azzal a kikötéssel, hogy a beruházásról a teljes fedezetet bemutatásával dönt. A tetõtér beépítése egy nagy 
beruházás.  

 

Neubrandt István: Javasolja, hogy hozzanak egy olyan határozat, amelyben szerepel, hogy a következõ Képviselõ-
testületi ülésre készüljön egy a hivatal által készített elõterjesztés és határozati javaslat, ami biztosítja azt, hogy a 12,5 
millió Ft az intézmény fejlesztésére fordítódik.

 

Szakszon József alpolgármester: Kiegészítené annyival, hogy egy olyan elõterjesztés készüljön, amit az iskola 
igazgatója is leszignált.

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

 

No:36
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 184/2002. (VIII.26.) Kt. sz. határozata a
Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskolának a Kábeltévé eladásából származó bevételének 
felhasználásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy az intézmény vezetõjével 
egyetértésben készítsen elõterjesztést arról, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium és Szakközépiskola 12,5 millió Ft-
os - a Kábeltévé tulajdoni hányadának eladásából származó -bevétele milyen módon különíthetõ el az iskola 
tetõterének felújítására.

 

Határidõ: következõ Képviselõ-testületi ülés                        Felelõs: Jegyzõ

 



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

 

Botzheim István polgármester:  Megköszönte a megjelentek munkáját, bezárta a Képviselõ-testületi ülést 21:47-kor.

 

 

K.m.f.

 

 

Botzheim István                                                      Heider László
polgármester                                                               jegyzõ


