
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2002. június 10. napján 1600 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli, 
nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.

 

Jelen voltak: Botzheim István polgármester, Bíró Benjámin, Fogarasy Attiláné, Gromon István alpolgármester, 
Kárpáti János, Kós Beatrix, Krupp János, Nick György, Sax László.

 

Távollétét jelezte: Horváth József, Müller János, Pándi Gábor külföldön tartózkodik, Süveges Borbála, Szakszon 
József alpolgármester külföldön tartózkodik.

 

Távollétét nem jelente: Halmschláger Antal, Neubrandt István, Zsarnóczi Richárd

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Kõrösy Judit szervezési 
osztályvezetõ, Szimeth István mûszaki-építési osztályvezetõ, Müller Márton NNKÖ elnöke, Tigyi Zsuzsanna fõépítész.

 

Botzheim István Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2002. június 10. napján. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 9 fõvel határozatképes.
Ismertette, hogy a meghívóban egy napirendi pont tárgyalása, a „Településrendezési terv munkaközi tervének 
véleményezése szerepel. A Képviselõ-testület elé került kiosztós anyagként a Pilisvörösvári Labdarúgó Egyesület 
levele, melyben a vezetõség sürgõs támogatási igénnyel fordul a Testület felé. Kérte, hogy a Képviselõ-testület fogadja 
el ezt az elõterjesztést, és tûzze napirendre. Szavazásra tette fel a sürgõsséggel elõterjesztett napirendi pontot.   

 

No:  1
A Képviselõ-testület a napirendi pontra tett javaslatot 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Heider László jegyzõ: Elvetette a Testület, ugyanis a sürgõsségi indítványra hozott a Képviselõ-testület egy döntést, 
miszerint ezekhez minõsített többség szükséges.   

 

Botzheim István polgármester: Kérte, hogy az SZMSZ-ben nézzenek pontosan utána. Újra szavazásra tette fel, hogy 
a sürgõsségi indítvánnyal ki ért egyet?

 

No: 2
A Képviselõ-testület a sürgõsségi indítványt 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal elvetette.



 

Heider László jegyzõ:  Az SZMSZ 11. § (3) bekezdése alapján sürgõsségi indítványt csak minõsített többséggel 
tûzhet napirendre a Képviselõ-testület. 

 

Botzheim István polgármester: Mivel minõsített többség szükséges minden szavazáshoz, kérte az indítványokat 
azzal kapcsolatban, hogy a Testület ülésezzen-e, vagy napolják el egy  héttel a napirendi pontok tárgyalását.    

 

Gromon István alpolgármester: Egy hónappal ezelõtt ki lett tûzve a Testületi ülés dátuma. Javasolta, hogy vállalják 
fel a döntéseket és tartsák meg a Testületi ülést.

 

Bíró Benjamin: Egyetértett az ülés megtartásával.

 

Botzheim István polgármester: Megköszönte a véleményeket, és szavazásra tette fel a Pilisvörösvár Labdarúgó 
Egyesület vezetõsége által sürgõsséggel beadott elõterjesztés  napirendre tûzését.  

 

No: 3
A Képviselõ-testület a Pilisvörösvári Labdarúgó Egyesület elõterjesztésének napirendre tûzését és tárgyalását 9 igen 
szavazattal elfogadta.

 

Botzheim István polgármester: Ki ért azzal egyet, hogy a Rendezési tervet tovább tárgyalják? Szavazásra tette fel.

 

No: 4
A Képviselõ-testület a Rendezési terv tovább tárgyalását 5 igen, 3 nem, és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Napirendi pont:                                                                                           Elõadó:

 

1.) Pilisvörösvári Labdarúgó Egyesület vezetõségének                         Botzheim István
támogatás kérése                                                                                           polgármester

 

Heider László jegyzõ: Mivel a szavazásoknál minõsített többség szükséges, két Képviselõ jelezte, hogy igenlõ 
szavazatát nem fogja biztosítani, ezért gyakorlatilag nem lesz határozat.

 

Botzheim István polgármester:  A Rendezési tervet a szavazás alapján nem tárgyalja a Testület, de a Labdarúgó 
Egyesület elõterjesztését igen. Sürgõsséggel a Testület elé került 1. napirendi pontot megnyitotta.  

 

Tigyi Zsuzsanna fõépítész: Mikor kívánja a Testület legközelebb tárgyalni a Rendezési Tervet?



 

Bíró Benjamin:  Javaslata: Minden képviselõvel Polgármester úr beszéljen telefonon és amennyiben 14 Képviselõ 
jelezte jelenlétét, abban az esetben hívja össze június 24-ére a Testületi ülést.  

 

Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.

 

No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 144/2002. (VI.10.) Kt. sz. határozata a Településrendezési Terv 
(továbbiakban: TRT) Munkaközi anyagának további tárgyalásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a TRT további tárgyalását 2002. június 24-
re halasztja, amennyiben 14 képviselõ elõzetesen jelzi, hogy a Testületi ülésen részt kíván venni.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs:  Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester:  A Toyota cég jelezte, hogy komoly vételi szándéka van a Városgondnokság 
épületére. Tõke átcsoportosításra gondoltak, határozat még nincs róla, mivel az épület eladásából befolyt összegbõl 
kell megoldani a Városgondnokság dolgozóinak elhelyezését, és esetleg gondolkodhatnak abban, hogy a Városháza 
bõvítéseként egy Városüzemeltetési csoportot hozzanak létre. Az ezzel kapcsolatos tervek elkészültek. A továbbiakban 
beszámolt az õstermelõkkel folytatott tárgyalásról. Az elképzelésüket megfogalmazták, felhatalmaztak két embert, 
Müller Mártont és  Piehl Jánost, érdekeik képviselésére.  

 

Müller Márton NNKÖ:  A Város érdeke és célja ugyanaz, mint a mezõgazdasággal fõállásban foglalkozóknak és az 
õstermelõknek. Kértek kijelölni egy olyan részt, ahol a mezõgazdasággal foglalkozó helyi lakosok a saját földjükön 
magtárolót, gépszínt kialakíthassanak egyéni elbírálás alapján. A áros jelöljön ki olyan helyet, ahol városmajorság 
létesülhetne. Szükség lenne mezõõrre, és az Önkormányzat a legszigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik nem 
mûvelik meg a földet.

 

Botzheim István polgármester:  A mezõõrre vonatkozó elõterjesztést a következõ testületi ülésre elkészíti. Akkor 
lenne hatékony, ha az õstermelõk földterületekre történõ építkezésének az egyéni elbírálásban vörösvári termelõkbõl 
álló bizottság adna segítséget a Hivatalnak.

 

Kárpáti János:  A PESTTERV-vel kapcsolatban, nem a Testület felelõssége, hogy nem tudtak az elõzõ ülésen a  
Rendezési tervben dönteni, mivel a tervezõ sem volt jelen.

 

 



1. napirendi pont

 

Pilisvörösvár Labdarúgó Egyesület
vezetõségének támogatás kérése

 

Botzheim István polgármester:  Köszöntötte Heer Istvánt, és Kerkáply Tibort a Labdarúgó Egyesület részérõl. 
Szavazásra tette fel részükre a tanácskozási jog megadását.

 

No: 6
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 9 igen szavazattal megadta.

 

Kerkáply Tibor: A Pilisvörösvár Labdarúgó Egyesület a Képviselõ-testülettõl 4 millió Ft rendkívüli segélyt kért, 
mivel az eddig kapott pénz teljesen elfogyott.  Ennek hiányában a 2002-2003-as bajnokságot nem tudják elkezdeni. 
Több vállalkozó és magánszemély is segítséget fog nyújtani legalább 6 millió Ft erejéig, és az Önkormányzattól 4 
millió Ft-ra lenne szüksége a Labdarúgó Egyesületnek.

 

Gromon István alpolgármester: Kérdése: A 4 millió Ft-ot  mire fordítanák?
  
Kerkáply Tibor: Ez az összeg nevezési díjakat, utazásokat, gondnoki fizetést, pályajavítást,  szerelést, és az edzõi 
díjakat fedezné. Csak a nevezési díj, amit be kellene fizetni 1 millió Ft.

 

Gromon István alpolgármester: A leírásban szerepel, hogy a korszerûsítésre is gondolnak. Kérdése: Ezt az idei évre 
tervezték, és milyen forrásból fedeznék?

 

Kerkáply Tibor: A fûtés korszerûsítése fontos lenne, de forrása erre nincs az Egyesületnek. Az edzõpályával 
kapcsolatosan a STRABAG-tól kaptak árajánlatot, ami 9 millió Ft-ról szólt. Mivel sok gyerek jár edzésre, és a 
jelenlegi egy pálya kevésnek bizonyul. Az ISM-nél vannak különbözõ pályázati források, valamint a Bozsik program 
keretében is pályáznak.

 

Nick György:  A leírtakban összeadott öt tételt, ami 4 millió Ft-ot tesz ki, pontosabban 4.200 e Ft-ot. Határozati 
javaslata: Célirányosan határozzák meg, hogy ezt az összeget mire adják a Labdarúgó Egyesületnek, és akkor 
egyértelmûen le lennének védve a jelenleg távollévõ Képviselõ társakkal szemben. Támogatja a Labdarúgó Egyesület 
támogatását.

 

Botzheim István polgármester:  Ismertette a határozati javaslatot.

 

Gromon István alpolgármester:  Jelentõsebb támogatást adtak az Egyesületnek ebben az évben, mûködésre 3 millió 
Ft-ot, infrastruktúrára 4 millió Ft-ot. Mire költötték ezeket az összegeket. A most kért összegek ez év végére, vagy a 
2002-2003-as bajnokságra szólnak.

 

Kerkáply Tibor:  Vannak amik egész évre szólnak, és vannak olyanok, amik fél évre szólnak. A nevezési díjak a 
2002-2003-as bajnoki évre, a mérkõzésekre utazás fél évre, a bírói díjak fél évre, a játékengedélyek egész évre, a 



közüzemi számlák fél évre, az edzõi díjak fél évre, gondnoki fizetés fél évre szól.

 

Gromon István alpolgármester: Az Önkormányzatnak is egy évre elõre kell tervezni a költségvetését. Év elején, 
amikor a költségvetést tervezte az Egyesület, akkor mennyire lehetett látni, hogy nem lesz elég a pénzük.

 

Kerkáply Tibor: Az elõzetes költségvetés, amit közöltek az Önkormányzat felé 17 millió volt, és azt a kérést 
fogalmazták meg akkor, hogy amennyiben a 10 millió Ft-ot megkapná az Egyesület egy évre, akkor abból és a 
szponzori támogatásból tudnák mûködtetni az Egyesületet. Ehhez képest kaptak 3 millió Ft-ot és ezért lenne 
szükségük még a most kért összegre, mivel egyébként nem tudnának indulni a bajnokságon.

 

Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel, hogy ki ért egyet a határozati javaslattal?

 

No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 145/2002. (VI.10.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Labdarúgó 
Egyesület támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Labdarúgó Egyesületnek 
célirányosan, a következõ kiadásokra támogatást ad:

 

Nevezési díjak 950.000.-
Bírói díjak 1.600.000.-
Játékengedélyek 340.000.-
Közüzemi számlák 550.000.-
Gondnoki fizetés 580.000.-
Összesen: 4.020.000.-

 

A fedezet forrását a Hõsök tér - Vásár tér felújítására elkülönített összegbõl 50-50 %-ban átcsoportosítással biztosítja. 
Felkéri a jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. 

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal hozta.

 

Botzheim István polgármester: Megköszönte a Képviselõ-testület munkáját és az ülést berekesztette.

 

 

K.m.f.



 

 

Heider László 
jegyzõ

Botzheim István 
polgármester

 


