
Jegyzõkönyv

 

Készült: 2004. február 20. napján 1000 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli 
nyílt ülésén

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Havas Ferenc, Kárpáti János, 
Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József 
alpolgármester, Temesvári Anna

 

Távollétét jelezte: Zbrás Pálné

 

Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné, Halmschláger Antal, Kós Beatrix, Ujvári Hedvig

 

Meghívottak: dr. Kõrösy Judit mb. jegyzõ

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2004. február 20. napján. Megállapította, hogy 
a Képviselõ-testület 11 fõvel határozatképes. Javasolja napirendre venni az intézmények nyílászáróinak cseréjérõl 
szóló elõterjesztéseket, és a további útépítésekrõl szóló elõterjesztések 9. napirenden belüli tárgyalását. 

 

Bruckner Katalin: Az egyebeken belül javasolja napirendre venni az Aquaparkról és a pünkösdi kupáról szóló 
elõterjesztést.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendet.

 

No: 1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 11 igen szavazattal elfogadta. 

 

Napirendi pontok:                                                                                                Elõadó:

1)      

 

Általános iskolák és óvodák beiratkozási idõszakának 
meghatározása (Et.: 25/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

2)      

 

Közösségi Ház módosított továbbképzési tervének jóváhagyása 
(Et.: 22/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



3)      

 

Pilisvörösvári székhelyû Pest Megye Közgyûlése által 
fenntartott nevelési tanácsadó (Et.: 31/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

4)      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának minõségirányítási 
programja (Et.: 27/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

5)      

 

Kasziba István közút céljára történõ lejegyzés kártalanításának 
megfizetése (Et.: 30/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

6)      

 

Pilisvörösvár, Puskin u. 8. szám alatti lakás felújítási munkái 
(Et.: 32/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

7)      

 

Bogáncs Bt. által kialakítandó állatmenhely támogatása (Et.: 
26/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

8)      

 

Szabadságligeti MÁV megálló közvilágítása 
(Et.: 33/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

9)      

 

Csokonai utca, Vörösmarty utca, Jókai Mór utca, Dugonics utca, 
Szõlõkert köz szilárd burkolattal történõ ellátására kiírt 
közbeszerzési pályázat eredményhirdetése (Et.: 12-2/2004.) 
Szilárd burkolatú utak tervezése (Et.: 35/2004.)
Kimutatás a földutak viacolor burkolattal történõ ellátásához 
(Et.:41/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

10)  

 

A Város egységes közmûtérképének elkészítésérõl szóló 
34/2004. (II. 9.) Kt. sz. határozat visszavonása 
(Et.: 17-2/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

11)  

 

A helyi adókról szóló 5/1991. (VIII. 8.) Kt. sz. rendelet 
módosítása (Et.: 34/2004.) 

 

dr. Kõrösy Judit
mb. jegyzõ

ZÁRT 
ÜLÉS

Family Frost Kft. fellebbezése közterület-használati ügyben (Et.: 
23/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

ZÁRT 
ÜLÉS

Közterület-használati fellebbezés (Et.: 29/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



12)  

 

Egyebek: 
a.)    Templom Téri Általános Iskola nyílászáró cseréje 

(Et.: 39/2004.)
b.)    Templom Téri Óvoda, Grádus Óvoda, Rákóczi úti Óvoda 

nyílászáróinak cseréje (Et.: 40/2004.) 
c.)    Aquapark kialakítása Pilisvörösvár területén 

(Et.: 36/2004.)
d.)    Nemzetközi pünkösdi labdarugó kupa – térségi 

megünneplése hazánk EU-s belépésének 
(Et.: 38/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

 

Bruckner Katalin
SRB elnök

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testület, hogy az elmúlt héten az Országos Német 
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat küldött gyûlésén vett részt Kutasi Jánosné, Guth Zoltán, és Búza Jánosné 
közremûködésével. A Gimnázium átvételérõl szóló elõterjesztésnek két variációja volt. 
A.) variáció: Közoktatási törvény szerint a decemberi döntés alapján az intézményt 2004. július 1-jétõl az Országos 
Német Önkormányzat mûködteti, tehát ez a 2004-2005-ös tanévet érinti. 
B.) variáció: Az Országos Német Önkormányzat a Gimnáziumot átveszi, egyben megkezdi a tárgyalásokat 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatával és a tárgyalások kimenetelétõl függõen 2005-2006-os tanévtõl veszi át az 
intézményt. 
Heinek Ottó ismertette az elõzményeket, megkérdezte, mi Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a véleménye. 
Válaszában elmondta, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata fel van készülve az átadásra. Amennyiben megnyeri 
az Önkormányzat a címzett támogatást, akkor még ebben az évben elkészül a beruházás, annak érdekében, hogy 
mûszakilag is rendet teremthessenek az intézményben, az átadás-átvétel, illetve a leszakaszolható építmény közös 
használata ne legyen az együttmûködés akadálya. Végül az A.) variáció került elfogadásra tehát a Gimnáziumot az 
Országos Német Önkormányzat július 1-jei hatállyal kívánja átvenni. Az átvétel feltétele a folyamatos tárgyalás, majd 
a Képviselõ-testület döntésének meghozatala. A vagyonról és az ingatlanhasználatról további egyeztetések 
szükségesek. A Gimnázium és a Zeneiskola vezetõjével megkezdték az elõzetes megbeszéléseket, amely a Zeneiskola 
mûködtetéséhez szükséges helyigényét illetve a Gimnázium elkészülte utáni állapotát jelenti. Errõl írásos anyag még 
nem készült. 

1. napirendi pont
Általános iskolák és óvodák beiratkozási idõszakának meghatározása 

(Et.: 25/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményét, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata
a beiratkozási idõszak meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2004/2005-ös tanév elsõ évfolyamára történõ 
beiratkozási idõszakot 2004. április 26-27. között határozza meg az alábbiak szerint:
2004. április 26-án a Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Templom Téri Általános Iskola kötelezõ felvételt 
biztosító mûködési körzetébe tartozó tanköteles korú gyermekek beíratása, 27-én a mûködési körzeten kívül állandó 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ tanköteles korú gyermekek beírása történik.

Az óvodák beiratkozási idõszakát 2004. május 10-14. között határozza meg a Képviselõ-testület.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a beiratkozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

 

Határidõ: 2004. április 27., 2004. május 14.             Felelõs: jegyzõ, intézmények vezetõi



 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

2. napirendi pont
Közösségi Ház módosított továbbképzési tervének jóváhagyása 

(Et.: 22/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményét, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Közösségi 
Ház továbbképzési tervének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közösségi Ház módosított továbbképzési tervét 
jóváhagyja.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a közmûvelõdési dolgozók továbbképzésére a pályázatot határidõre nyújtsa be.

 

Határidõ: 2004. április 01.                                         Felelõs: Jegyzõ, intézmény vezetõje

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

3. napirendi pont
Pilisvörösvári székhelyû Pest Megye Közgyûlése által fenntartott nevelési tanácsadó (Et.: 31/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést és a 
bizottságok véleményét, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata Pest Megye 
Közgyûlése által fenntartott, pilisvörösvári székhelyû nevelési tanácsadóról



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye 
Közgyûlésével a nevelési tanácsadó feladatainak ellátásáról a Megállapodást írja alá. Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata a feladat ellátásához a pályázaton nyert eszközöket tulajdonba átadja.

 

Határidõ: 2004. március 1.                                                               Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának minõségirányítási programja 

(Et.: 27/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményét, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 

 

No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár 
Város Önkormányzatának minõségirányítási programjáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Város minõségirányítási programját az elõterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal 2009. augusztus 31-ig elfogadja, az abban foglaltak a közoktatási intézményekre 
vonatkozóan kötelezõ érvényûek azzal a kiegészítéssel, hogy a már bevezetett, vagy kiépítés alatt álló minõségügyi 
rendszerek továbbra is mûködtethetõk, szinkronba hozva jelen programmal.

 

Határidõ: 2004. szeptember 1.                                             Felelõs: polgármester, jegyzõ

 

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

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 



 

 

 

 

 

5. napirendi pont
Kasziba István közút céljára történõ lejegyzés kártalanításának megfizetése

(Et.: 30/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. Kérdése, hogy a lejegyzést nem zárt ülésen kellene-e tárgyalnia a Képviselõ-testületnek?

 

Szakszon József alpolgármester: A lejegyzés már rég megtörtént.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az elõterjesztést.

 

Müller Márton: Ha gondos tervezés lett volna, akkor Kasziba úr esetében nem állna elõ ez a helyzet. Tudomása 
szerint van Vörösváron olyan terület, ahol úgy kaptak a tulajdonosok építési engedélyt, hogy ki kellett hagyniuk egy 
szakaszt az építkezésbõl út céljára. Javasolja, hogy erre figyeljen oda a Mûszaki osztály.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elmúlt évtizedekben megörökölt az Önkormányzat le nem jegyzet 
utakat, ilyen a Görgey utca is. Ilyen tekintetben nagy adósága van még az Önkormányzatnak. Az új telekalakításoknál 
erre külön figyelmet szentelnek. Kéri Müller Márton képviselõt, hogy ha van ilyen ügyekrõl tudomása, legyen az 
Önkormányzat segítségére. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata az ingatlan-
nyilvántartásban 3718/2 hrsz. alatt felvett ingatlan kiszolgáló út céljára történõ lejegyzéséhez kapcsolódó 
kártalanításról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban 3718/2 hrsz. 
alatt felvett Kasziba István tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában a kiszolgáló út céljára történõ lejegyzéshez 
kapcsolódó kártalanítást a Budakörnyéki Bíróság 12. P. 20.302/2003/15. számú elsõfokú ítéletében megfogalmazottak 
szerint kifizeti.
A fedezet forrása a 2004. évi költségvetés szabadidõközpontra elkülönített pénzösszege, amelyet a többlet ingatlan-
értékesítésébõl vissza kell pótolni.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester



 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár, Puskin u. 8. szám alatti lakás felújítási munkái

(Et.: 32/2004.)

 

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

 

Molnár Sándor: Véleménye, hogy a lakás iratok raktározására nem alkalmas. Csak úgy lehetne alkalmassá tenni a 
helyiséget, ha lemezszekrényekben kerülnének elhelyezésre az iratok. Olyan munkákat kell a lakásban elvégezni, 
amelynek kapcsán megakadályozzák a vizesedést, és biztosítják a szellõzést. Ha ezeket a munkákat nem végzik el, 
akkor elrohadnak az iratok, és a rágcsálók is szétrághatják.

 

Kárpáti János: Tudomása szerint az önkormányzati lakás leadásakor már tudni lehetett azt, hogy a lakó begyújtott a 
cirkóba. Kérdése, hogy miért most kellett a Képviselõ-testületnek errõl tudomást szereznie. A hozzátartozót kötelezni 
kellett volna arra, hogy az okozott károkat valamilyen formában megtérítse. Támogatja a lakás felújítását, irattározás 
céljára.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy ebbe a helység települne be a polgárõrség irodája?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Molnár Sándor felvetésére válasza, hogy a helység szellõztethetõ, és 
fûthetõ. Nem kimondottan irattározásról lenne szó, hanem 1-2 embernek irattározási munkalehetõségérõl is, az iratok 
feldolgozásáról, áttekintésérõl.
Ha a szükséges munkákat elvégzik, nem lesz rosszabb állapotban a helyiség, mint a hivatal földszinti mûszaki irodái.
Kárpáti János kérdésére válaszolva nem tudja, hogy ez miért most derült ki az átadás-átvétel után hónapokkal, hogy 
ilyen állapotban kapta vissza az Önkormányzat a lakást. A lakásrendelet szabályozza, hogy kitisztított és megfelelõ 
mûszaki állapotú lakást kell visszavennie az Önkormányzatnak.
Müller Mártonnak válaszolva elmondta, hogy az egykori óvodai szárnynak a közepén helyezkedik el ez a lakás. A 
polgárõrök más lakást alakítottak át. 

 

Falics János: Véleménye, hogy a Puskin u. 8. szám alatt található lakótömb nagyon rossz állapotban van. 
Foglalkoznia kellene az Önkormányzatnak a lakók hozzáállásával. Kitakarította a polgárõrség a lakóépület elejét, majd 
egy héten belül a rendetlenség visszaállt. Új lépcsõt kell csinálni, sok a gyerek, kocsival nem is igen lehet beállni az 
udvarba. Távlati tervben javasolja az épület lebontását.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Puskin u. 8. szám alatti lakótömbhöz kapcsolódik a Fõ út 66. épülete, a 
Rendõrség és a Posta épülete is, amelyet egyben kell a távlati tervekben szerepeltetni. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.



 

No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Puskin u. 8. 
szám alatti ingatlan felújítási munkáiról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Puskin u. 8. szám alatti lakás felújítási 
munkáinak elvégeztetésére Bizinger István és Müller Márton vállalkozót bízza meg, valamint biztosítja az ehhez 
szükséges 348.513 Ft-os összeget.
Felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerzõdések megkötésére.

 

A munkálatok elvégzésének anyagi fedezete a 2004. évi költségvetési rendeletben a bérlakás számla elkülönített 
összege.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

7. napirendi pont
Bogáncs Bt. által kialakítandó állatmenhely támogatása 

(Et.: 26/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok javaslatit.

 

Bruckner Katalin: A Bizottság nem javasolja a támogatás juttatását, mert nincs megelégedve az Önkormányzat a 
vállalkozó munkájával.

 

Müller Márton: Tudomásul kell venni, hogy Vörösváron sok a kóbor kutya, és amikor megjelenik a Bogáncs Bt., a 
kutyák megérzik és eltûnnek a közterületrõl.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A szerzõdés, amely a Bt. és az Önkormányzat között létrejött az nem fog 
tartalmilag megváltozni a határozat elfogadását követõen. A Bt. kéri, hogy járuljanak hozzá az Önkormányzatok az 
állatok tartásának színvonal emelkedéséhez. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Bogáncs Bt. 
által igényelt önkormányzati támogatásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Bogáncs Bt. által igényelt, telephelyüket 
menhellyé történõ alakításhoz szükséges 160.000 Ft-os összeget az önkormányzat egy összegben a Bogáncs Bt. 
rendelkezésére bocsátja.
A fedezet forrása az általános tartalék keret.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8. napirendi pont
Szabadságligeti MÁV megálló közvilágítása

(Et.: 33/2004.)

 

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

 

Szakszon József alpolgármester: Többször kérte interpellációjában, hogy foglalkozzanak a közvilágítás 
hiányosságaival. Az a gondja az elõterjesztéssel, hogy az ugyanilyen fontos közvilágítási lámpák, - mint ami az 
elõterjesztésben szerepel - nem kerültek még mindig megoldásra. Tud mutatni olyan városrészt, ahol nincs 
közvilágítás, ami szintén az ELMÛ-vel való közremûködést igényli.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztésben egy elkészült, de hibásan mûködõ közvilágításról van 
szó, viszont az, amelyrõl az alpolgármester úr beszél, az egy ki nem épített hálózat. Elõterjesztést kell készíteni, és a 
további fejlesztésnek forrását kell találni.

 

Szakszon József alpolgármester: Nem ezt a választ szokta kapni, hanem azt, hogy az elõterjesztés elkészítése 
akadályozza az ELMÛ és a Város közötti szerzõdés rendezését.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az ELMÛ-vel való vita jogi úton rendezõdik. Egy késõbbi elõterjesztés 
kapcsán rendezhetik az alpolgármester úr felvetését. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No:9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a 
Szabadságligeti MÁV megálló közvilágításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Szabadságligeti MÁV megálló 
peronvilágítását a mért közvilágítási hálózatra kötteti át.
Egyidejûleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó vállalkozói szerzõdést 255.134,-Ft bruttó 
összegben a Kóbori-Vill Kft.-vel kösse meg.
A fedezet forrása a 2004. évi költségvetési rendeletben szereplõ közvilágításra elkülönített összeg.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

9. napirendi pont
Csokonai utca, Vörösmarty utca, Jókai Mór utca, Dugonics utca, Szõlõkert köz szilárd burkolattal történõ 

ellátására kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése
(Et.: 12-2/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményeit és az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

Kárpáti János: Kérdése, hogy milyen bázistérképpel rendelkezik a pályázatot elnyerõ cég. Nem tartja jónak, hogy az 
Önkormányzat mindig más vállalkozóval építteti az utakat. Véleménye, hogy nem mindig a legolcsóbb árajánlat, a 
legjobb. Mi a garancia arra, hogy a vállalkozó jó?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A képviselõk közül többen tagjai a pályáztatást bonyolító 
munkacsoportnak. A közbeszerzésnek sajnos ez a hátránya, hogy a testület által megfogalmazott feltételek nem 
minden esetben ugyanannál a kivitelezõnél teljesülnek.

 

Bruckner Katalin: A Viadom Építõipari Kft.-nél egy referenciát tud mondani, õ építette a Dorogi elkerülõ utat.

 

Szakszon József alpolgármester: Az õ javaslatára alkalmazza azt az elvet az Önkormányzat, hogy a legkedvezõbb 
árat adó céggel köt szerzõdést. A minõségi munka akkor sem biztosított, ha egy drágább ajánlatot adó céggel 
végeztetik a munkát. A pontozásnál sok szempontot figyelembe vesznek. Van, hogy a vállalkozók beírnak a vállalási 



árban egy igen magas kötbért, amellyel megemelkedik a vállalási áruk, viszont ettõl a minõség nem lesz se jobb, se 
rosszabb, csak magasabb áron tudnak dolgozni. Az élelmes vállalkozó nagy kötbért határoz meg, amelyre az 
Önkormányzat magas pontszámot ad.
Ezért javasolta, hogy az Önkormányzat állapítsa meg a kötbér nagyságát, ami minden vállalkozóra egységes. 
Véleménye, hogy az nem rossz, hogy minden utat más cég épít.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az ismertetett, módosított határozati javaslatot.

 

No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testület 45/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata Csokonai utca, 
Vörösmarty utca, Jókai utca, Dugonics utca, Szõlõkert köz közbeszerzési pályázatáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Csokonai utca, Vörösmarty utca, Jókai 
Mór utca, Dugonics utca, Szõlõkert köz közbeszerzési pályázatát érvényesnek tekinti. Elsõ helyen a Viadom 
Építõipari Kft.-t, második helyen a Dél-Pest T&T Kft.-t hirdeti ki nyertesnek.
A pályázati kiírás feltételeinek figyelembevételével a Viadom Építõipari Kft.-vel köt szerzõdést a kiviteli munkák 
elvégzésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti kivitelezõvel a szerzõdés megkötésére.

 

A fedezet forrása az 2004. évi költségvetés útépítésre elkülönített összege.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester

 

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

 

 

Kimutatás a földutak viacolor burkolattal történõ ellátásához
(Et.:41/2004.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kéri, hogy Müller János ismertesse a bizottsági ülésen történteket.

 

Müller János: A Bizottság hosszas vita után úgy határozott, hogy az Önkormányzat a további útépítéseit viacolor 
burkolattal építse meg. Az ez évben rendelkezésre álló 106 millió Ft-ból 51 millió Ft-ot költött el az Önkormányzat 
útépítésre. Körülbelül 43 millió Ft-ja van még az Önkormányzatnak útépítésre. Kiosztós anyagban minden képviselõ 
megkapta azt a táblázatot, amelyben szerepelnek az elkészítésre váró utcák viacolor és aszfalt burkolattal számolva.
A bizottsági döntés alapján Bányatelepen és Szabadságligeten is 20-20 millió Ft nagyságrendû útépítés került 
útépítésre.
Ismertette ezeket az utcákat viacolor burkolattal: - Szondi utca 8,1 millió Ft, - Hunyadi utca 8,4 millió Ft, - Zrínyi utca 
végéig (270 méter) 8,1 millió Ft, - Gesztenye utca 5,4 millió Ft, Orgona köz 2,925 millió Ft.
Az Erkel utca (Tûzoltó és Arany J. utca között) 250 méter, - mivel nagyobb terhelésnek van kitéve – aszfalt burkolattal 
kerül megépítésre, ami 9,5 millió Ft-ba kerül.



 

Müller Márton: Nem örül neki, hogy a képviselõk nagy része a viacolor burkolatú utat támogatja. Látva a Hõsök 
téren lévõ viacolor burkolatú út állapotát, nem tartja jó ötletnek a viacolorral történõ útépítéseket. Esõzést követõen 
nagy tócsák állnak a burkolaton, mert nem megfelelõ a kivitelezés. Nincs lejtése az útnak. Véleménye, hogy ma 
Magyarországon minõségben jobban tudnak aszfaltozni, mint viacolorozni. A Bem utcából kifelé jövet 2x4 méteres 
gödör van. Minden lefolyó elõtt és mögött elfolyik a víz. A kivitelezési munka nem megfelelõ a viacolor burkolatnál.

 

Müller János: A Tavasz és a Zrínyi utca aszfaltozva lett és mégis a rossz volt a kivitelezés. Ezért az Önkormányzat a 
mûszaki átadás során nem vette át a munkát, és a vállalkozónak fel kell marnia a kopóréteget és újra kell aszfaltoznia. 
A viacolorozásnál is így fog történni, ha rossz a kivitelezés, akkor újra fel kell szednie és leraknia. A Hõsök téren 
történõ burkolásnál szakmai hibákat vétett a kivitelezõ.

 

Szakszon József alpolgármester: Módosító javaslata, hogy a keretösszegbõl, ha a közbeszerzéseket követõen marad 
pénz, akkor az a Szent Erzsébet utca majdani elkészítésére kerüljön elkülönítésre.

 

Molnár Sándor: Németországban látta a viacolor burkolatú utakat, amelyrõl jó véleménnyel van. Az aszfalt 
burkolatot felbontották és viacolor burkolatra cserélték. Nem a viacolor minõségével van gond. Ha rossz az alapozás, 
akkor mindegy, hogy aszfaltot, vagy viacolort tesznek rá, mindkettõnél rossz lesz. A víz mindig oda folyik, amerre 
lejt. Nem tudná jobb burkolóanyagból elképzelni a Bányatelepi keskeny utcákat, mint viacolorból.
Csõrepedésnél könnyebb helyreállítani a felbontás helyszínét, mint amikor aszfaltozva van a burkolat.

 

Kárpáti János: A kiosztós táblázatban kétszer szerepel a Bartók Béla utca. A táblázatban szereplõ rövidebb Bartók 
Béla utca a Kodály Zoltán utca. Kéri ezt javítani. Az itt lévõ maradékot az Arany J. utcára lehetne fordítani.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A közbeszerzéseket követõen külön dönt arról a Képviselõ-testület, hogy a 
maradék összeget mire fordítja.

 

Bruckner Katalin: A Szent Erzsébet utca a PEMÁK tulajdona. Javasolja, hogy hozzanak egy olyan határozatot, 
amely alapján az alpolgármester úr tárgyalásokat kezdeményezhet a PEMÁK-kal.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a képviselõket, hogy az Önkormányzat PEA pályázata 
forráshiány miatt elutasításra került. Az az összeg, amelyet az Önkormányzat a PEA pályázatra különített el, az most 
rendelkezésre áll.

 

Szakszon József alpolgármester: Attól függetlenül, hogy a Szent Erzsébet utca a PEMÁK tulajdona, attól az még 
Vörösváron van. Nem az a célja, hogy az utca Pilisvörösvár Város költségvetésébõl kerüljön megépítésre, de ha 
másként nem megy, akkor ezt is fel kell vállalni.

 

Bruckner Katalin: Nyilván, de ha hoznak egy olyan határozatot, hogy az Önkormányzat megépíti az utcát, akkor ezt 
követõen a PEMÁK nem fog hozzájárulni az útépítéshez. Javasolja, hogy tárgyaljanak a PEMÁK-kal, közös 
tehervállalásáról.

 

Szakszon József alpolgármester: Miután kiderült, hogy az Önkormányzat nem nyert a pályázaton, megkérte a 



polgármester asszonyt, hogy történjen valami elõrelépés a Szent Erzsébet utca tekintetében.
Találtak már idõpontot a PEMÁK-kal való tárgyalásra. Kéri, hogy a viacolorozásból megmaradó összeget a Szent 
Erzsébet utcára fordítsák.

 

Müller Márton: Hiába javítható ki könnyebben a viacolor burkolat, a Hõsök téren sem került helyreállításra. 
Véleménye, hogy ez a további utcáknál is így fog történi. Hiába kezdenek tárgyalásokat a PEMÁK-kal, amíg Horváth 
Frigyesnek a hozzáállása olyan, mint ez idáig, hogy a megígért dolgokat sem végezte el, addig nem sok értelmét látja.

 

Falics János: Javasolja, hogy a Mátyás király utca (Csuka u.-tól a vasúti átjáróig), ami összesen 60 méter kerüljön be 
az elsõ körbe. Kérdése, hogy milyen fontossági sorrend alapján került összeállításra a megépítésre váró utak listája.

 

Müller János: Abból a megfontolásból készült a táblázat, hogy lássa a Képviselõ-testület, hogy a ciklus végéig 
mennyi utat tud megépíteni.
A viacolor burkolat onnan adódik, hogy így több pénzt tudnak megspórolni. Elindultak Ligetrõl és a hosszú utcát 
összekötését kezdték felmérni. Az egyes ütem logikája az volt, hogy a hordalék ne kerüljön rá az aszfaltos utcákra. 
Bányatelepen Havas Ferenc, és Kárpáti János képviselõvel járták be az utcákat.

 

Falics János: Véleménye, hogy nemcsak a bejárás a fontos, hanem a technikai, taktikai és az életvédelmi szempontok 
is. Ha nem akarja a képviselõ úr a Görgey utcában lévõ veszélyes keresztezõdést megcsinálni, akkor mondja meg. 
Jelenleg a házával szembeni járdán való közlekedés életveszélyes.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a határozati javaslatot. Véleménye, hogy az alpolgármester úr 
kérése ebben a határozatban nehezen fogalmazható meg, ezért ezt most ne tegyék bele. A fedezet és a bekerülési 
költség közötti különbségrõl a Képviselõ-testület a késõbbiekben fog dönteni.
Kéri, hogy az alpolgármester úr fogadja el a javaslatát a következõ Képviselõ-testületi ülésig, és ha a PEMÁK-kal a 
tárgyalások eredményre vezetnek, akkor a Szent Erzsébet utca úgyis napirendre fog kerülni. 

 

Szakszon József alpolgármester: Azért kérte a módosító javaslatot, hogy a testület döntsön róla, és attól fogva 
automatikusan a fennmaradó összeg rendelkezésre áll.
A Szent Erzsébet utca árkok nélkül számolva viacolor burkolattal 42 millió Ft-ba kerül. Béldeki úrral társadalmi 
munkában felmérték az árokrendszer magassági dokumentációját, amelyet számítógépre vezettek. Ez a döntés 
elõrelépést jelentene. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A módosító javaslat arról szól, hogy az eredeti határozati javaslat kiegészül 
az alpolgármester úr javaslatával.

 

Szakszon József alpolgármester: Az útépítésekbõl fennmaradó összeget az Önkormányzat a Szent Erzsébet utca 
megépítésére csoportosítja át. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy a PEMÁK-kal történõ tárgyalást követõen lesznek olyan 
konkrétumaik, amelyekkel együtt megfogalmazzák majd a határozatot. Szavazásra tette fel az eredeti határozati 
javaslatot. 

 



No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a földutak 
viacolor burkolattal történõ ellátásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az utak szilárd burkolattal történõ ellátása 
érdekében a 41/2004. sz. elõterjesztésben szereplõ táblázat szerint az alábbi földutakat viacolor burkolattal kívánja 
ellátni.
Szabadság út – Tavasz u. közötti szakaszon:
Hunyadi utca 280 méter, Szondi utca 270 méter, Zrínyi utca 270 méter, valamint
Gesztenye utca 240 méter, Orgona köz 130 méter.
Az Erkel Ferenc utca Tûzoltó utca és Arany János utca közötti szakaszát a Képviselõ-testület aszfalt burkolattal 
kívánja ellátni.

 

A fedezet forrása a 2004. évi költségvetési rendelet útépítésre elkülönített összege.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester

 

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

 

 

 

 

 

Szilárd burkolatú utak tervezése
(Et.: 35/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottságok javaslatait. 

 

Müller János: Az utak tervezésére elõzõekben a Képviselõ-testület megszavazott 5,7 millió Ft-ot. Véleménye, hogy 
értelmetlen elõre sok utcát megterveztetni, mert nem biztosított, hogy ezzel a közbeszerzéseknél élni tudnak. Javasolja, 
hogy hagyják meg a pénzt további tervezésre és vegyék fel a tervezendõ utcák sorába a Szent Erzsébet utcát. 
Amennyiben a PEMÁK ezt a feladatot átvállalja, akkor ez tárgytalanná válik. 

 

Szakszon József alpolgármester: Véleménye, hogy a Szent Erzsébet utca megtervezését, - attól függetlenül, hogy a 
PEMÁK, vagy az Önkormányzat fizeti - Vörösvár Önkormányzatának kellene irányítania. A terv fogja eldönteni, 
hogy mennyibe kerül majd az út megépítése.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Szent Erzsébet utca 1,5 km hosszú, a tervezés 100 Ft/fm, ami ebben az 
esetben azt jelenti, hogy 1,5 millió Ft-ba kerül a tervezés. Javasolja a keret megnövelését 2 millió Ft-tal, tehát az 
Önkormányzat a tervezéshez szükséges 4,7 millió Ft összeg erejéig anyagi fedezetet biztosít. Az utcák felsorolásába 



bekerül a Szent Erzsébet utca, és a testület egyben visszavonja a korábbi 190/2003. (X. 30.) Kt. sz. határozatát. Az 
utcanévsor: Arany János utca, Bartók Béla utca, Dobó István utca, Hunyadi János utca, Szondi utca, Vájár utca, 
Várkert utca, valamint a Szent Erzsébet utca. A fedezet forrása a 2004. évi költségvetés útépítési tervekre elkülönített 
összege. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 47/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a szilárd 
burkolatú utak tervezésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul az alábbi felsorolt utak burkolatának 
tervezéséhez és 4.700.000 Ft anyagi fedezetet biztosít.
Arany János utca, Bartók Béla utca, Dobó István utca, Hunyadi János utca, Szondi utca, Gesztenye utca, Várkert utca 
és Szent Erzsébet utca.
Egyben visszavonja az e tárgyban született 190/2003. (X. 30.) Kt. sz. határozatát.
Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerzõdés megkötésére.
A fedezet forrása a 2004. évi költségvetési rendelet útépítési tervekre elkülönített összege.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

10. napirendi pont
A Város egységes közmûtérképének elkészítésérõl szóló 34/2004. (II. 9.) Kt. sz. határozat visszavonása (Et.: 17-

2/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

 

 

No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 48/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a 34/2004. (II. 
09.) Kt. sz. határozat visszavonásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a digitális közmûtérkép elkészítésére 
vonatkozó 34/2004. (II. 09.) Kt. sz. határozatát visszavonja.



 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

11. napirendi pont
A helyi adókról szóló 5/1991. (VIII. 8.) Kt. sz. rendelet módosítása 

(Et.: 34/2004.)

 

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

 

Müller Márton: Méltánytalannak tartja a törvény rendelkezését. Az a kereskedõ, aki saját üzlettel rendelkezi sokkal 
több iparûzési adót fizet, mint az a kereskedõ, aki pl. a Közösségi Házban alkalmanként ruhát árul.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az 1.000 Ft/nap adó formájában kerül az Önkormányzat költségvetésébe. A 
kiskereskedõknél a napi 1.000 Ft, nagyobb, mint amennyit eddig adóztak az Vörösvárnak. Ez az összeg nem azonos 
azzal a bérleti díjjal, amelyet a ruhákat áruló kereskedõ fizet a Közösségi Háznak.

 

Szakszon József alpolgármester: Az 1.000 Ft/nap összeg lényegesen magasabb, mint az az összeg, amelyet az 
üzletekben árusító kereskedõ fizet. A helyi adó a kereskedelemi tevékenységet tekintve 1,4%.
Minden helyi vállalkozó tudja, hogy az 1,4 %-a, a bevallott haszonnak nem éri el a napi 1.000 Ft-ot.

 

Müller Márton: Arányaiban elképzelhetõ, de véleménye, hogy ezek a kereskedõk sokkal nagyobb hasznot termelnek. 
Véleménye, hogy az Önkormányzatnak a helyi vállalkozókat és kereskedõket kellene támogatnia.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az Önkormányzaton múlik, hogy mennyire enged szabad utat a 
vándorkereskedõknek. Szavazásra tette fel a rendeletmódosítás elfogadását.

 

No: 14
5/2004. (II. 24.) Kt. sz. rendelete

a helyi adókról szóló 
5/1991. (VIII. 8.) Kt. sz. rendelet módosításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 12 igen szavazattal megalkotta.



 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, szünetet rendelt el.

 

Szünet: 11:25-11:41-ig

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kéri, hogy módosítsák az elõzõ határozatot, amelyet a szilárd burkolatú 
utak tervezésérõl hoztak, elírás történt a Vájár utca helyett a Gesztenye utca kerüljön beírásra. Szavazásra tette fel a 
módosító indítványt.

 

No: 15
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 10 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Zárt ülést rendelt el.

 

 

Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv készült.

 

 

12. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola nyílászáró cseréje (Et.: 39/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Molnár Sándor: Nem tud az árajánlatot adó cégek között különbséget tenni, mert nem tudja, hogy, az egyes ablakok 
milyen minõségûek, nem látják a referenciákat. Abban látja a problémát, hogy mindig azt nézik, hogy mi az olcsó, 
viszont nem biztos, a minõséget nézve, hogy melyik az olcsóbb. Nem tudják eldönteni, hogy mely cég ajánlata a 
legmegfelelõbb. Javasolja, hogy az, aki ezekkel az árajánlat bekérésekkel foglalkozik, az úgy mélyedjen bele az 
ügybe, hogy személyesen garanciát vállal arra, hogy megfelelõ lesz az Önkormányzat számára a beépítésre szánt 
ablak. A képviselõk információhiány miatt nem tudnak megfelelõen dönteni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztés elsõ feltétele az volt, hogy jó nevû ablakgyártó cégektõl 
kérjenek be árajánlatot.  

 

Müller János: Ha a Hofstädter Kft. ajánlatát választják, akkor ugyanolyan nyílászárók kerülnek beépítésre, mint 
amilyet a Vásár Téri Általános Iskolában építettek be. Hofstädter Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. (Hofst
ädter Kft. ajánlatát)

 

No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 51/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola nyílászáró cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a Templom Téri Általános Iskola nyílászáró 
cseréjéhez és biztosítja az ehhez szükséges 22.331.853 Ft-os anyagi fedezetet.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerzõdést a Hofstädter Kft-vel kösse meg.
A fedezet forrása a 2004. évi költségvetési rendelet intézményi pályázati tartalék kerete.

 

Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
13. napirendi pont

Templom Téri Óvoda, Grádus Óvoda, Rákóczi úti Óvoda nyílászáróinak cseréje 
(Et.: 40/2004.) 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. (Hofstädter Kft. ajánlatát)

 

No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 52/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Óvoda, Grádus Óvoda, Rákóczi úti Óvoda nyílászáróinak cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a Templom Téri Óvoda, Grádus Óvoda, 
Rákóczi úti Óvoda nyílászáró cseréjéhez és biztosítja az ehhez szükséges 12.168.147 Ft-os anyagi fedezetet.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerzõdést a Hofstädter Kft.-vel kösse meg.

 

A fedezet forrása a 2004. évi költségvetési rendelet intézményi pályázati tartalék kerete.

 

Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

14. napirendi pont
Aquapark kialakítása Pilisvörösvár területén (Et.: 36/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést és a 
bizottságok véleményét. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 53/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Város 
területén kialakítandó aquaparkról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Város területén aquaparkot kíván 
kialakítani. Felkéri a Sport és Rekreációs Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot a mogyórodi aquapark 
tulajdonosával és kezdje meg a tárgyalásokat.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: SRB elnöke

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

15. napirendi pont
Nemzetközi pünkösdi labdarugó kupa – térségi megünneplése hazánk EU-s belépésének (Et.: 38/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
véleményét.

 

Temesvári Anna: Kérdése, hogy milyen pénzbõl kerül finanszírozásra?

 

Bruckner Katalin: A hidegkúti Önkormányzat kezdeményezte ezt a kupát, van rá pályázati lehetõség.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 54/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a térségi 
nemzetközi pünkösdi labdarúgó kupa megszervezésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja a 2004. évi nemzetközi pünkösdi labdarúgó 



kupa megrendezését, melynek célja az Európai Unióba való belépés közös megünneplése térségi szinten.
Felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a partnertelepülések vezetõivel és hívja meg õket a pünkösdi 
kupára.

 

Határidõ: 2004. március 1.                                                               Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a képviselõket, hogy még 
egy határozatról kell szavazni, amely a január 9-i Képviselõ-testületi ülés jegyzõkönyvének 5. napirendi pontját a 
továbbiakban a zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint kezeli. Ez a fegyelmi vizsgálat meghosszabbításával 
kapcsolatos Képviselõ-testületi döntés jegyzõkönyvének napirendi pontja. Szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 

 

No:19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 55/2004. (II. 20.) Kt. sz. határozata a Képviselõ-
testület 2004. február 9-én tartott ülésének jegyzõkönyvérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2004. február 9-én tartott Képviselõ-
testületi ülés 5. napirendi pontjának jegyzõkönyvi anyagát a zárt ülésre vonatkozó szabályok szerint kezeli. 
Felkéri a jegyzõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta a Képviselõ-testület ülését 
12:04 órakor.

 

 

 

K.m.f.

 

           Grószné Krupp Erzsébet                                                dr. Kõrösy Judit
                     polgármester                                                               mb. jegyzõ

 

 


