
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2003. május 8. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli, 
nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger 
Antal, Havas Ferenc 17:40, Kárpáti János, Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor 17:45, Müller János, 
Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Temesvári Anna, Zbrás Pálné

 

Távollétét jelezte: Kós Beatrix, 

 

Távollétét nem jelezte: Ujvári Hedvig,

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, dr. Kõrösy Judit szervezési osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási 
osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2003. május 8. napján, megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 14 fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását. 

 

No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot 12 igen szavazattal elfogadta.

 

 

Napirendi pontok:                                                                         Elõadó:

 

1)      
 

Költségvetés átcsoportosítása számítógép vásárlásra
(Et.: 75/2003.) 

 

Heider László
jegyzõ

2)      
 

Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola feladatainak átadása 
Pest Megye Önkormányzatának
(Et.: 76/2003., 76-2/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



3) Cziffra György Mûvészeti és Zeneiskola intézményvezetõi 
pályázati kiírásra érkezett
pályázat elbírálása (Et.: 73/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

4) Templom Téri Általános Iskola 
intézményvezetõi pályázati kiírásra érkezett 
pályázat elbírálása (Et.: 74/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

5) Német Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezetõi pályázati kiírásra érkezett
pályázat elbírálása (Et.: 72/2003.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

 

 

 

 

 

 

1. napirendi pont
Költségvetés átcsoportosítása számítógép vásárlásra 

(Et.:75/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést és a 
bizottsági javaslatokat.

 

Zbrás Pálné: Javasolja, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba a számítógép ára, ami 400 eFt.

 

Kárpáti János: Ha egy határozati javaslat kerül a testület elé, akkor ne az ülésen derüljön ki, hogy mekkora összegre 
vonatkozik a vásárlás. Nem támogatja a határozati javaslatot.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy az összeg abból a pénzbõl maradt-e meg, amelyet az Önkormányzat a választásokra 
kapott?

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Igen.

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy van-e annyi számítógéphez értõ köztisztviselõ a Hivatalban, mint amennyi számítógép. 
Érdemes lenne tanfolyamokon részt venni a dolgozóknak.

 

Heider László jegyzõ: Nincs több számítógép, mint amennyien kezelni tudják. A számítógépek jelentõs része elavult.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Zbrás Pálné módosító indítványát.

 

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

 

No:3
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 78/2003. (V. 08.) Kt. sz. határozata a költségvetési 
elõirányzat átcsoportosításáról számítógép vásárláshoz

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási elõirányzatából 
400 eFt átcsoportosítást engedélyez a fejlesztési kiadási elõirányzatba egy db komplett számítógép vásárlás céljából.
Felkéri a Jegyzõt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében az átcsoportosítást a határozat értelmében végezze 
el és terjessze a Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

 

2. napirendi pont
Muttnyásznky Ádám Szakképzõ Iskola feladatainak átadása Pest Megye Önkormányzatának (Et.:76/2003. 76-

2/2003.)

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést és a 
bizottsági javaslatokat.
A határozat a bizottsági ülésekhez képest kiegészült azzal, hogy kidolgozásra került a használtba adás, és a tulajdonba 
adás lehetõsége. Pest Megye Önkormányzata a megállapodás-tervezetet két változatban készítette el. A tulajdonba-
adás mellé a következõ szöveg tartozik: „Az Átvevõ köteles az intézményt, mint Szakképzõ Iskola elhelyezésére 
szolgáló ingatlan tulajdonjogát Átadó részére visszaadni, amennyiben az Átvevõ, mint intézmény mûködtetõje az 
ingatlant 3. személynek akarja eladni, illetve azt más célra kívánja hasznosítani.” Ez a korlátozás a tulajdoni lapra nem 
vezethetõ fel, ezért úgy került elkészítésre az elõterjesztés, hogy használatba adás történjen, és ennek a megállapodás-
tervezete került kiosztásra. A használatba adás Önkormányzatunk számára terheket fog róni, mert tulajdonosi jogokkal 
bír az ingatlannal kapcsolatban, míg azt a Megyei Önkormányzat használja.

 

Szakszon József alpolgármester: A használatba adás mellett fog többség véleménye szerint a szavazni. Az 
intézmény mûködtetésénél a fõ problémát a napi kiadások jelentették.

 

Falics János: Véleménye, hogy nem kaptak megfelelõ tájékoztatást a képviselõk, ezért nem támogatja az intézmény 
átadását jelen helyzetben. A megállapodás-tervezetben szerepel a közszolgáltatás. Tudomása szerint, ha Pest Megye 
Önkormányzata megszünteti a szakmunkásképzést, akkor a továbbiakban is végezhet ott közszolgáltatást. Lehet, hogy 
fizetõs tanfolyamokat fog szervezni, és nem lesz az Önkormányzatnak lehetõsége arra, hogy visszavegye az iskolát. 
Továbbá a megállapodás-tervezetben szerepel, hogy az Átvevõ, köteles a javításokat, fejlesztéseket elvégezni. Félõ, 
hogy ha 2 év múlva megszünteti Pest Megye az intézményt, akkor a felújításokat a Vörösvári Önkormányzatra fogja 
terhelni.

 

Szakszon József alpolgármester: Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy jelenleg nem tulajdonátadásról, hanem 
használatba-adásról van szó.
Javasolja, hogy a megállapodás-tervezet elõször kerüljön a bizottságok elé, és azt követõen a testület elé.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy a fenntartó határozza meg azt, hogy mit kell az Átvevõnek felújítania? Hallgatva a 
felszólalásokat, véleménye, hogy ne legyen politikai döntés a Muttnyánszky átadása. A Képviselõ-testületnek olyan 
döntést kell hoznia, amely Vörösvár Önkormányzatának a legmegfelelõbb. Megyei fenntartás alatt lesz az intézmény, 
akkor lesz pénz a fejlesztésekre, felújításokra.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az Átvevõ Önkormányzat kérése, hogy május 9-ig a Képviselõ-testület a 
használatba-adásról, vagy a tulajdonba-adásról hozzon döntést. A megállapodás-tervezetet visszavonja és rendkívüli 
testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

 

Falics János: Javasolja, hogy halasszák el a megállapodás-tervezetrõl való döntést.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A polgármesteri beszámolókban olvasható volt, hogy a Muttnyánszky-val 
kapcsolatban hol és milyen egyeztetések történtek.

 

Pándi Gábor: Véleménye szerint nem reális az a meglátás, hogy a fejkvóta, nem fedezné az intézmény mindennapi 
kiadásait. Gyakorlatilag az intézményt az elmúlt 20 évben nem újította fel az Önkormányzat. A saját szakképzési 
hozzájárulásukból fedezték a fejújítási kiadásaikat. A használati jog átadása után Pest Megye azt fogja mondani, hogy 
ebben az állapotban az intézmény nem alkalmas oktatási célokra, és szükséges 40-50 millió Ft-ot ráfordítani.

 

Szakszon József alpolgármester: A megállapodás-tervezettel ma nem kell foglalkozni.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a 76-2/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslatot.

 

Halmschláger Antal: Kérdése, ha használati jogot adnak át, szükséges-e a vagyon szót határozatba beleírni. Egy 
intézményátadásnál, amelyet térítésmentesen adnak át, szükséges-e, hogy a Megye be legyen jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásba. A tulajdonlapon meg kellene jelenteni a tulajdonjog fenntartást.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A vagyont ingyenes használatba adja az Önkormányzat, mert az Oktatási 
törvény szerint ez kötelezõ.

 

Halmschláger Antal: Kérdése, hogy szükséges-e az ingyenes használati jognak az ingatlan-nyilvántartásba történõ 
bejegyzése. Ha valaki valamit bérbe vesz, azt nem kell a tulajdoni lapra bejegyeztetni.

 

Heider László jegyzõ: Igen, szükséges.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a határozat alkalmas-e arra, hogy a használati jogot bejegyeztesse 
Pest Megye Önkormányzata.

 

Heider László jegyzõ: Ez a határozat csak a megállapodással együtt érvényes.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az ismertetett 76-2/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. 
sz. határozati javaslatot.

 

No:4
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 79/2003. (V. 08.) Kt. sz. határozata a Muttnyánszky 
Ádám Szakképzõ Iskola feladat és feladatellátáshoz szükséges vagyon használatának átadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola 
feladatának átadásával egyidejûleg a feladatellátáshoz szükséges vagyon –természetben Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8. 
581. hrsz. alatt felvett ingatlan- használati jogát átadja Pest Megye Önkormányzata részére mindaddig, míg abban mint 
Átvevõ az átvett közoktatási feladatot ellátja. 

 

Határidõ: 2003. május 29.                                                                Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 2 nem szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Kérdezi az pályázókat, hogy 
beleegyeznek-e a pályázatuk nyílt ülésen való tárgyalásába.



 

Hoós Sándor igazgató: Igen.

 

Fogaray Attiláné igazgató: Nem.

 

Breierné Kalmár Éva igazgató: Igen.

 

dr.Rozsnyoiné Mesés Gabriella: Nem.
3. napirendi pont

Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola intézményvezetõi pályázati kiírásra érkezett pályázat elbírálása 
(Et.:73/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, elmondta, hogy a Cziffra György 
Zeneiskola és Mûvészeti Iskola intézményvezetõi pályázatára Hoós Sándor és Illés Mihály adta be pályázatát. Illés 
Mihály az ülésen nem jelent meg. Szavazásra tette fel Hoós Sándor részére a tanácskozási jog megadását.

 

No:5
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Hoós Sándor igazgató: Ismertette a pályázatát. Szeretné, ha a hagyományõrzés miatt bevezetésre kerülne a 
Zeneiskolában a néptánc oktatás. Egy mûvészeti iskola akkor tud gazdaságosan mûködni, ha minél több csoportos 
foglalkozást tart.

 

Müller Márton: Véleménye, hogy az igazgató úr javaslatát támogatni kell.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy a titkos szavazást folytassa 
le.

 

Pándi Gábor: Ismertette a szavazás eredményét: 16 szavazólap került kiosztásra, mind érvényes volt, és 16 
szavazatott kapott Hoós Sándor pályázó.

 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.

 

Pándi Gábor: A 30%-os kereset-kiegészítést jelen esetben a testület 1 évre biztosítja, majd minden évben újra dönt 
ezen juttatásról.
A tavaly kinevezett két óvodavezetõnél 5 évre került meghatározásra ez a kiegészítés. Most lehetõsége van arra, hogy 
a testület minden évben, a költségvetés megszavazása során döntsön arról, hogy biztosítja-e ezt az összeget.



 

Müller Márton: Javasolja, ha az elmúlt évben a két óvodavezetõnek megadták 5 évre a kereset-kiegészítést, akkor ez 
most 4 évre legyen megállapítva a most kinevezésre kerülõ intézményvezetõknek.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A III. határozati javaslatot minden bizottság egyhangúlag elfogadta.

 

Müller Márton: Az Oktatási Bizottságon ezzel a határozati javaslattal nem értett egyet.

 

Szakszon József alpolgármester: Ebben a ciklusban felmerült már annak a gondolata, hogy megszorító 
intézkedéseket vezetnek be az intézményvezetõkkel szemben. Ezzel akkor nem értett egyet. Véleménye, hogy 
egységesen kellene dönteni az intézményvezetõkkel szemben. Kérdése, hogy az igazgató úr, ha megkapja ezt a 
kiegészítést, akkor mennyiben fog változni a bére.

 

Heider László jegyzõ: Minden egyes intézményvezetõnél külön kell meg kell határozni a bérét.

 

Temesvári Anna: Ahogy növekszik a bérezése, úgy emelkedik ez a kereset-kiegészítése is, mivel ez %-osan van 
meghatározva.

 

Szakszon József alpolgármester: Ha ez nem kerül elfogadásra, akkor ezek szerint csökken a fizetése a jelenlegihez 
képest.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Müller Márton módosító indítványát az I. sz. határozati 
javaslat elfogadását.

 

No:6
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 3 igen, 11 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvette.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot.

 

No:7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 80/2003. (V. 08.) Kt. sz. határozata a Cziffra György 
Zeneiskola és Mûvészeti Iskola intézményvezetõi pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében

 

HOÓS SÁNDOR

 

pályázatát elfogadja, és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, valamint a végrehajtásra 
kiadott 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. § értelmében 5 éves idõtartamra – 2003. július 01-tõl 2008. augusztus 15-



ig a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola intézményvezetõi feladatainak ellátásával bízza meg.

 

a)      alapilletményét a garantált alapilletmény 100%-ban határozza meg. (138.600 Ft)
b)      magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban állapítja meg. (51.300 Ft)

 

Kiemelkedõ munkájának elismeréseként 2003. december 31-ig 30%-os kereset-kiegészítést biztosít.
2004. január 01-tõl a kereset-kiegészítés mértékétõl a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletben dönt.
Felkéri a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátásara.

 

Határidõ: 2003. július 01.                                                                  Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 2 nem szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Gratulált a testület nevében az igazgató úr kinevezéséhez, majd bezárta a 
napirendi pont tárgyalását.

 

4. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola intézményvezetõi pályázati kiírásra érkezett

pályázat elbírálása (Et.: 74/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, szavazásra tette fel Breierné 
Kalmár Éva részére a tanácskozási jog megadása.

 

No:8
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Müller Márton: Egyes intézményvezetõknél 5 évre került meghatározásra a 30%-os kereset-kiegészítés, és a többi 
intézményvezetõnél évenként kerül elbírálásra.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A testület hatásköre, hogy meghatározza a kereset-kiegészítést.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ebben az évben 3 intézményvezetõ kinevezésérõl dönt a testület, és elõször 
van lehetõség arra, hogy ilyen döntést hozzon.

 

Szakszon József alpolgármester: Meglepõdve fogadta, hogy az Oktatási Bizottság nem foglalt állást az 
intézményvezetõk személyét illetõen. Kérdése, hogy ennek mi az oka. Támogatja az évenkénti bérmegállapítást.

 

Temesvári Anna: A képviselõknek megvan az a joga, hogy titkosan szavazzanak, ezért a bizottság nem kívánta írásba 
foglalni a személyi javaslatát. Eldöntötték, hogy arról fognak javaslatot tenni, hogy melyik pályázónak fogadják el a 
pályázatát és a 30%-os kereset-kiegészítést mi módon támogatják.



 

Breierné Kalmár Éva igazgató: Kiegészítette és indokolta pályázatában leírtakat. Hoós Sándor igazgató úr által 
vázolt néptáncot az iskola, 6 éve órarendszerûen oktatja.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mi a véleménye arról a szóbeszédrõl, hogy a másik Általános 
Iskolába járnak a jobb képességû gyerekek, és ezáltal az elit iskola. Mit tesz annak érdekében, hogy ez kikerüljön a 
közhiedelembõl.  

 

Breierné Kalmár Éva igazgató: Véleménye, hogy nem az intézményvezetõ feladata, hogy más intézmény munkáját 
megítélje. Minden gyermeket a saját szintjén kell kezelni. Kiegyenlítõdött a két iskola között a beiratkozók aránya. 
Egyik intézményben sincs túljelentkezés.
A szóbeszédnek hagyomány oldala van, mert az emberekben él a múlt, az egyik iskola volt a polgári iskola és a másik 
az elemi iskola.
A beíratás szempontjából gondot okoz a 10-es út forgalma. A továbbtanulási statisztika 100%-os, a gyermekek 
megállják a helyüket a középiskolában.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy miben látja a nyílt és demokratikus iskolát. Véleménye, hogy a szülõk 
iskolaválasztásában most már az érzelem játszik szerepet, és többnyire a tanárokhoz kötõdnek. Kérdése, hogy a régi 
óvoda épületében mennyire folyik jól a tanítás, miáltal ott szûk a hely. A német nyelvoktatásról az a véleménye, hogy 
a gyerekek nem mernek németül beszélni.

 

Breierné Kalmár Éva igazgató: A nyílt és demokratikus iskolát abban látja, hogy a szülõ választja az iskolát, ezért 
hagyják meg a szülõnek azt a lehetõséget, hogy hova és milyen szempontok alapján íratja be gyermekét. A 
nyitottságot abban látja, hogy a szülõk beleláthatnak a szakmai munkába, és lehetõség nyílik arra, hogy megoszthassák 
a tanárokkal a véleményeiket.
Az iskolában diákönkormányzat is mûködik, amelynek kapcsán tanulják a diákok a demokráciát. A tantermek 
nagysága és száma határozza meg, hogy hány osztályt indítanak egy évben. Idén van lehetõség arra, hogy 25-fös 
átlaglétszámmal indulnak az elsõ osztályosok, amely optimális.
Sajnos a nyelvoktatás nagyon nyelvtan-centrikus, ezét nem mernek beszélni a gyerekek, mert félnek, hogy hibát 
követnek el.

 

Bruckner Katalin: Szakszon úr kérdése kapcsán az igazgató asszony is feltehetne egy kérdést, hogy mit tesz a 
Képviselõ-testület annak érdekében, hogy megoldódjon a 10-es út problémája. Véleménye, hogy ez szempont a 
gyerekek beíratásánál.
Kérdése, az igazgató asszonyhoz, hogy van-e olyan használható ötlet a másik pályázó beadványában, amelyet jónak 
tart és esetlegesen megfontol.

 

Breierné Kalmár Éva igazgató: A 10-es út valóban nagy gondot jelent a gyerekek közlekedésében. A szakmában a 
tanárok között nincs vita és konfliktushelyzet. Mindkét pályázat kint lógott az iskolában. Olvasta a kolleganõ 
pályázatát, olyan új elemet nem talált, amelyet a tantestület nem alkalmaz.

 

Szakszon József alpolgármester: A két iskola problémája addig létezik, amíg a szülõk az így gondolkoznak.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a tárgyalást az eredeti napirendi pontnak megfelelõen 
folytassák. Elrendelte a zárt ülést a következõ pályázó meghallgatására.



 

Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 

 

Müller Márton: Ismertette a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat véleményét: A Kisebbségi 
Önkormányzat 5 igen szavazattal egyetért Breierné Kalmár Éva igazgatói kinevezésével. 2 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal nem ért egyet dr. Rozsnyóiné Mesés Gabriella intézményvezetõi kinevezésével. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy folytassa le a titkos 
szavazást. 

 

 

Titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.

 

 

Pándi Gábor: Ismertette a titkos szavazás eredményét. 16 szavazólap került kiosztásra, amelybõl 1 szavazólap volt 
érvénytelen. Breierné Kalmár Éva 11 szavazatot, dr. Rozsnyóiné Mesés Gabriella 4 szavazatot kapott. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 74/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ III. sz. 
határozati javaslatot.

 

No:9
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 81/2003. (V. 08.) Kt. sz. határozata a Templom Téri 
Általános Iskola intézményvezetõi pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében

 

BREIERNÉ KALMÁR ÉVA

 

pályázatát elfogadja, és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, valamint a végrehajtásra 
kiadott 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. § értelmében 5 éves idõtartamra – 2003. július 01-tõl 2008. augusztus 15-
ig a Templom Téri Általános Iskola intézményvezetõi feladatainak ellátásával bízza meg.

 

a)      alapilletményét a garantált alapilletmény 100%-ban határozza meg. (138.600 Ft)
b)      magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban állapítja meg. (51.300 Ft)

 

Kiemelkedõ munkájának elismeréseként 2003. december 31-ig 30%-os kereset-kiegészítést biztosít. 2004. január 01-



tõl a kereset-kiegészítés mértékétõl a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletben dönt.
Felkéri a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátásara.

 

Határidõ: 2003. augusztus 01.                                                         Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Müller Márton: Szerette volna megindokolni, hogy miért tartózkodott a szavazástól. Nem azért, mert nem támogatja 
Breierné kinevezését, hanem a már korábban elmondottak miatt.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült

 

 

5. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetõi pályázati kiírásra érkezett

pályázat elbírálása (Et.: 72/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta zárt ülést követõen a nyílt ülésen a napirendi pont folytatását. 

 

Müller Márton: Ismertette a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat véleményét, amely egyetért Fogarasy 
Attiláné kinevezésével.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.

 

Pándi Gábor: Ismertette a titkos szavazás eredményét. 16 szavazólap került kiosztásra, amelybõl 2 érvénytelen volt. 
Ennek alapján 13 igen és 1 nem szavazatott kapott Fogarasy Attiláné pályázó.

 

A titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.

 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Gratulál a pályázónak. Szavazásra tette fel a 72/2003. sz. elõterjesztésben 
szereplõ II. sz. határozati javaslatot.

 

No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 82/2003. (V. 08.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetõi pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében

 

FOGARASY ATTILÁNÉ

 

pályázatát elfogadja, és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, valamint a végrehajtásra 
kiadott 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. § értelmében 5 éves idõtartamra – 2003. július 01-tõl 2008. augusztus 15-
ig a Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetõi feladatainak ellátásával bízza meg.

 

a)      alapilletményét a garantált alapilletmény 100%-ban határozza meg. (143.850 Ft)
b)      magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ban állapítja meg. (51.300 Ft)

 

Kiemelkedõ munkájának elismeréseként 2003. december 31-ig 30%-os kereset-kiegészítést biztosít.
2004. január 01-tõl a kereset-kiegészítés mértékétõl a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletben dönt.
Felkéri a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátásara.

 

Határidõ: 2003. július 01.                                                                  Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a Képviselõ-testület ülését 20:22 órakor.

 

 

K.m.f.

 

 

Grószné Krupp Erzsébet                                                  Heider László
        polgármester                                                                     jegyzõ      


