
Jegyzõkönyv
 
Készült: 2001. július 9. napján 1600 órakor Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli nyílt 
ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.
 
Jelen voltak: Botzheim István polgármester, Fogarasy Attiláné, Gromon István alpolgármester, Kárpáti János, Kós 
Beatrix, Krupp János, Müller János, 16.34 Nick György, Pándi Gábor, Sax László 
 
Távollétét jelezte: Bíró Benjámin, Dr. Freisleben András 
 
Nem jelezte távollétét: Halmschláger Antal, Horváth József, Neubrandt István, Nick György, Szakszon József, 
Zsarnóczi Richárd
 
Meghívottak: Kókai Józsefné mb. igazgatási irodavezetõ, jegyzõ h., Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ, 
Szimeth István mûszaki és beruházási irodavezetõ, Szûcs Gáborné Ruzsa Anett szervezési és okmányiroda vezetõ, 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, Wéber Mária gyámügyi 
elõadó, Breierné Kalmár Éva a TTI igazgatója, Fogarasy Attiláné az NNÁI igazgatója, Balázs László a MÁSZI 
igazgatója, Hoós Sándor a CGYZI igazgatója
 
Botzheim István polgármester: Ismertette kiosztós anyagokat. Javasolta sürgõsségi indítványként felvenni a 
Fejlesztési célhitel határozati kiegészítése 206/2001. számú elõterjesztést második napirendi pontként.
 
No: 1.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy az oktatási intézmények pedagógiai programjaival foglalkozó 
elõterjesztések tárgyalását vegyék elõre.
 
Botzheim István polgármester: Pontosítva, a 206/2001. elõterjesztést a pedagógiai témájú napirendi pontok után.
 
Kárpáti János: Javasolta, hogy zárt ülésben elsõ napirendi pontként tárgyalják az eredeti 12. napirendi pontot.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy zárt ülésen elsõként tárgyalják a 12. napirendi pontot.
 
No: 2.
Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Javasolta, hogy 204/2001. sz. a Közösségi Ház elektromos rendszerének 
felújításáról szóló elõterjesztést a pedagógiai napirendek után tárgyalják. 
 
No: 3.
Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy a 203/2001. elõterjesztést a Fejlesztési célhitel után 
tárgyalják. 
 
No: 4.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirend elfogadását. 
 
No: 5.
Képviselõ-testület a napirendet 9 igen szavazattal elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                              Elõadó

1./ Templom Téri Általános Iskola ötödik napközis csoportjának engedélyezése (Et.: 
192/2001.)

Heider László  jegyzõ



2./ Német Nemzetiségi Általános Iskola harmadik napközis csoportjának 
engedélyezése (Et.: 191/2001.)

Heider László  jegyzõ

3./ Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi 
tantervének elfogadása (Et.: 190/2001.)

Heider László  jegyzõ

4./ Templom Téri Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének 
elfogadása (Et.: 165/2001.)

Heider László  jegyzõ

5./ Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított pedagógiai programjának és 
helyi tantervének elfogadása (Et.: 194/2001.)

Heider László jegyzõ

6./ Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola pótköltségvetésének igénye (Et.: 
193/2001.)

Heider László  jegyzõ

7./ Pilisvörösvár Város Közösségi Ház elektromos rendszerének felújítása (Et.: 
203/2001.)

 

Botzheim István  
polgármester

8./ Fejlesztési célhitel határozat kiegészítése (Et.: 206/2001.) Botzheim István   
polgármester

9./ Fejlesztési és felújítási javaslatok meghatározása (Et.: 18-6/2001.) Botzheim István   
polgármester

10./ Csobánkai út 3.sz. régi lakás felújítása és 4 db fészer építése     (Et.: 152/2001.) Heider László   jegyzõ

11./ Pilisvörösvár Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására 
(Et.: 167/2001.)

Heider László  jegyzõ

12./ Görgey u. 79.sz. (1767/2. Hrsz.) ingatlan eladása (Et.: 184/2001.) Botzheim István  
polgármester

13./ Patak sor ivóvízhálózat építése (Et.: 169/2001.) Heider László  jegyzõ

14./ Szennyvízcsatorna II/2. Ütem megépítéséhez korábban jóváhagyott ingatlan 
vásárlás részleges módosítása                    (Et.: 199/2001.)

Botzheim István   
polgármester

15./ Galambos Lászlóné telek visszavételi ügye (Et.: 198/2001.)

 

Botzheim István  
polgármester

16./ 4802 hrsz-ú ingatlan visszavonásáért járó kártalanítás rendezése (Et.: 196/2001.) Heider László  jegyzõ

17./ Görgey u. 1728 hrsz-ú ingatlan eladása (Et.: 180/2001.) Botzheim István   
polgármester

 
 

A 16.27 és 16.33 óra között a nyílt ülést felfüggesztve
 

Botzheim István polgármester: Javaslatként felmerült, hogy a minõsített többséget igénylõ napirendeket ne 
tárgyalják. 
 
Gromon István alpolgármester: Ne ezen vitatkozzanak, minden napirendi pontnál tegyenek kísérletet, és ha nem 
szavazzák meg, napolják el a tárgyalását.  
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon István javaslatát.
 
No: 6.
Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
 

1. napirendi pont



Templom Téri Általános Iskola ötödik napközis csoportjának engedélyezése 
(Et.: 192/2001.)

 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét tegye 
meg szóbeli kiegészítését.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az elõterjesztést. Mindenkép határozott idõre javasolja az ötödik 
napközis csoport engedélyezését.
 
Pándi Gábor: Az OKSB tárgyalta az elõterjesztést, és mindkét általános iskolánál a kért napközis csoport 
engedélyezését csak határozott idõre támogatják. 
 
Gromon István alpolgármester: Támogatja az elõterjesztést, de azt javasolta, hogy a következõ évtõl kezdve ezeket 
a döntéseket arra alapozzák, hogy az iskolákban május környékén minden napközibe jelentkezõ gyermek illetve 
szülõje töltsön ki egy jelentkezési lapot. A Hivatal a kitöltött és szülõk által aláírt jelentkezési lapok alapján készítsen 
statisztikát, és ennek alapján döntsenek. Erre idén már nincs idõ, megszavazza a plusz napközis csoportokat, de 
jövõre már csak a jelentkezési lapok alapján szavazza meg.
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy a javaslatról hozzanak-e határozatot.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Határozat nélkül megoldják, az elhangzottakról tájékoztatják az 
intézményvezetõket.
 
Botzheim István polgármester: Jegyzõkönyv kivonat megküldésével tájékoztassák az intézményvezetõket.
 
No: 7.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  239/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Templom 
téri Általános Iskola ötödik napközis csoport mûködésének engedélyezésérõl a 2001/2002-es tanévtõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola ötödik napközis 
csoportjának mûködését 2001. szeptember 01-jétõl 2002. június 30-ig – határozott idõre – biztosítja. 
 
A +1 fõ napközis státuszt engedélyezi. A napközis nevelõ személyi jellegû juttatásait és járulékait (250.000,- Ft) az 
intézményi pályázati keret terhére biztosítja a 2001. évben. 
 
Felkéri a Jegyzõt a Költségvetési rendelet módosítására.
 
Határidõ: 2001. szeptember 01.                                    Felelõs: Jegyzõ, Intézményvezetõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
Pándi Gábor: Javasolta, hogy a Képviselõ-testület hozzon egy olyan határozatot, amelyben rögzítik, hogy a Templom 
Téri óvoda helyiségeit átveszi az iskola, és ezzel egyidejûleg kivonul a Könyvtárból. A Templom Téri Iskola ezután 
csak az iskola és az óvoda épületét használhatja. Kérjék fel ezzel kapcsolatban a Hivatalt az Alapító okirat 
módosítására. 
 
Kókai Józsefné mb. igazgatási irodavezetõ:  A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatnak ebben a 
témában egyetértési joga van.
 
Müller Márton: A Kisebbségi Önkormányzat olyan tudattal tárgyalta a témát, hogy átkerül a Gyógypedagógia oktatás 
a Templom Téri Óvoda épületébe.
 
Gromon István alpolgármester: Felkérik a Templom Téri Általános Iskola vezetõjét, hogy augusztus 15-ig ürítsék ki 
a Könyvtár helyiségeit, és a Hivatal az Alapító okirat módosítást készítse elõ.
 
Pándi Gábor: A határozatban szerepeljen, hogy máshol nem engedélyezik az oktatást csak az iskola és az óvoda 
épületében.
 
Gromon István alpolgármester: Határozati javaslata, hogy a Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy 
a könyvtárban lévõ helyiségeket augusztus 15-ig ürítse ki. Felkérik a Hivatalt, hogy a témával kapcsolatos Alapító 
okirat módosítást a következõ Képviselõ-testületi ülésre készítse elõ.
Határidõ: augusztus 15. Felelõs: Polgármester, jegyzõ
 



Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elhangzott határozati javaslatot.
 
No: 8.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  240/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola Alapító okirat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Templom Téri Általános Iskola vezetõjét, hogy a 
Pilisvörösvári Könyvtárban lévõ, az iskola által gyógypedagógiai oktatásra használt  helyiségeket 2001. augusztus 15-
ig ürítse ki és adja át a fenntartónak.
 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az intézmény Alapító okiratának módosítását a következõ rendes Képviselõ-
testületi ülésre készítse elõ.  
 
Határidõ: 2001. augusztus 15.                           Felelõs: Polgármester, Jegyzõ, Intézményvezetõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
 

2. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola harmadik napközis csoportjának engedélyezése 

(Et.: 191/2001.)
 
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztést készítõjét, 
ismertesse azt. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az elõterjesztést
 
Pándi Gábor: Határozott idõre javasolja engedélyezni, a továbbiakban pedig csak a bemutatott kérelmek alapján. 
Kérdése volt, hogy az intézményvezetõ hogy fogja kigazdálkodni a harmadik napközis csoportot.
 
Fogarasy Attiláné: Nem nyilatkozik.
 
Gromon István alpolgármester: Múlt héten szó volt a harmadik osztály indításáról, ahol az igazgató asszony 
kijelentette, hogy nem kell rá pénz, mert van rá fedezet. Ezek szerint lehet, hogy a harmadik napközis csoport 
indításához sem kell pénz.
Fogarasy Attiláné: Az elõterjesztés tartalmazza, hogy mennyi pénz szükséges a harmadik napközis csoport 
indításához. 
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy ezt a napirendet vegyék le, és vizsgálják ki, hogy van-e az iskolában pénzmaradvány. 
 
Müller Márton: Akkor az összes intézménynél javasolja Pándi képviselõ ezt a vizsgálatot. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Amennyiben a szülõk igénylik a harmadik napközis csoportot, az 
Önkormányzatnak biztosítani kell. Az Önkormányzat státuszt csak bérrel együtt adhat.
 
Kárpáti János: Az oktatási fõelõadó 250 ezer forintot javasol a státuszhoz, javasolja ennek megadását. 
 
Gromon István alpolgármester: Múlt héten elhangzott, hogy az iskolának van pénze, tehát adják meg a harmadik 
státuszt, de az iskola költségének terhére. 
 
Pándi Gábor: Szavazzák meg a határozati javaslatot, nem az volt a szándéka, hogy ne adják meg.
 
Fogarasy Attiláné: Kérte, hogy a Hivatal részérõl hangozzon el, hogy meddig kapta meg a harmadik státuszt az 
iskola, és miért van erre szükség 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ha jól emlékszik, június 30-ig.
 
Gromon István alpolgármester: Meg lehet állapítani, hogy áll az iskola pénzügyileg.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: A belsõ ellenõrzés meg tudja állapítani, hogy van-e pénz az 
iskolában.



 
Gromon István alpolgármester: Nem a pályázati önrész terhére, hanem az iskola 2000. évi pénzmaradványának 
terhére.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon képviselõ módosító indítványát, hogy a bér az iskola 
pénzmaradványának terhére kerüljön elszámolásra.
 
No: 9.
Képviselõ-testület a javaslatot 2 igen és 8 nem szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztés határozati javaslatát. 
 
No: 10.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  241/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola harmadik napközis csoport mûködésének engedélyezésérõl a 2001/2002-es 
tanévtõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola harmadik napközis 
csoportjának mûködését 2001. szeptember 1-jétõl 2002. június 30-ig – határozott idõre – biztosítja. 
 
A +1 fõ napközis státuszt engedélyezi. A napközis nevelõ személyi jellegû juttatásait és járulékait (226.112,- Ft) az 
intézményi pályázati keret terhére biztosítja a 2001. évben. 
 
Felkéri a Jegyzõt a Költségvetési rendelet módosítására.
 
Határidõ: 2001. szeptember 01.                                    Felelõs: Jegyzõ, Intézményvezetõje
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 

3. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadása (Et.: 190/2001.)

 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az elõterjesztést. A szakértõi vélemény alapján módosítani kell a 
pedagógiai programot. Ezt már elkezdték, de még maradt benne hiba. Ezek javítása szükséges.
 
Pándi Gábor: Az OKSB tárgyalta az elõterjesztést, és kérte a hiánypótlásokat.
 
Fogarasy Attiláné: Ezek a hibák formai hibák. A szakértõi vélemény után abban az esetben utasíthatja el a fenntartó 
a pedagógiai programot, ha nem felel meg a törvény elõírásainak. A szakértõ szerint a törvénynek megfelel. A 
fenntartó nem utasíthatja el, de kérheti a hibák kijavítását.
Az intézmény fordulhatna a Közigazgatási Hivatalhoz, kérhetne új szakértõ kijelölését. A szakértõ úgy vizsgálta felül a 
pedagógiai programot, hogy nem volt nemzetiségi kerttanterv.
 
Pándi Gábor: Vannak az óraszámokban differenciák, ezek költségvetést érintenek. Itt kell szabályozni, hogy mennyi 
órát finanszíroz a fenntartó. Javasolja a program elfogadását, egy határidõvel, amikorra a hiányosságokat pótolja az 
iskolavezetés, az oktatási fõelõadóval egyeztetve.
 
Gromon István alpolgármester: A szakértõi vélemény összegzésében az 5. oldalon az 1. pontban a szakértõ szóvá 
teszi az ének és földrajz német nyelven való oktatását, és megállapítja, hogy ez nem felel meg az Alapító okiratban 
foglaltakkal. Egyetért azzal, amit az iskola kért, hogy vegyék ki, de a testület nem szavazta meg. Kérdése volt, hogy 
ezt hogy lehet rendezni, hogy lehet a törvényes állapotot helyreállítani.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az Alapító okiratnak és a pedagógiai programnak szinkronban kell lenni. Már 
jelezte, hogy elõször kell az Alapító okiratokat kell módosítani és ahhoz kell kidolgozni a pedagógiai programot. A 
Képviselõ-testület nem fogadta el. A Képviselõ-testület mondhatja ezek után, hogy igenis az Alapító okiratnak 
megfelelõen kéri az iskola mûködését, vagy pedig módosítja az Alapító okiratot. Errõl dönteni kell.  
 
Müller János: Nem értett egyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal, hogy az ének és földrajz német nyelven 



való oktatása kikerüljön az Alapító Okiratból. Várják, hogy meginduljon a német nyelvû ének és földrajz oktatás. Ha ez 
kikerülne, visszalépésként értékelnék. Kérdése volt, hogy miért nem német nemzetiségi intézményi szakértõ 
véleményezte a pedagógiai programot.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: A két tannyelvû iskoláknál kell nemzetiségi szakértõnek szakértenie, a többinél 
csak javasolják. A Gimnáziumnál nemzetiségi szakértõ véleményezte, és elfogadásra javasolta. 
 
Fogarasy Attiláné: A fenntartó nem fogadta el ennek a módosítását. Ha a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ez 
a véleménye, az iskolának ehhez kell tartania magát. Ebben az esetben a  pedagógiai program nemzetiségi  részét 
átdolgozzák, és megoldják az ének és a földrajz német nyelven való oktatását augusztus 15-ig. Ismertette a  4. 
oldalon a szakértõi véleményt.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Pándi képviselõ indítványát, hogy a hiányosságok pótlására 
augusztus 15-ig kerüljön sor.
 
No: 11.
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztés I. határozati javaslatának elfogadását. 
 
No: 12.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  242/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola módosított pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított 
pedagógiai programját és helyi tantervét 2001. szeptember 01-jétõl 2005. augusztus 31-ig tartó idõszakra elfogadja. 
Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szakértõi véleményben felsorolt hiányosságokat pótolja, valamint az ének és a 
földrajz német nyelven való oktatását dolgozza ki a pedagógiai programban és a helyi tantervben 2001. augusztus 15-
ig.
 
Az intézmény részére a pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását a 221/2000. (IX.04.) 
Kt.sz. határozat alapján, az órakeretet a közoktatásról szóló törvény 52. §-a alapján biztosítja.
 
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének 
módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. augusztus 15.                                      Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 

4. napirendi pont
Templom Téri Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadása 

(Et.: 165/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az 5. évfolyamon lesz nem német nemzetiségû osztály. Ez annyira gyenge 
összetételû osztály, hogy a szülõk kérték, ne legyen heti 5 német óra, hanem heti 3 órában tanulják a gyermekek a 
németet.
 
Pándi Gábor: Kérte, hogy a hiányosságokat augusztus 15-ig az iskola pótolja.
 
Gromon István alpolgármester: Sajnos kellett egy ilyen osztályt indítani. Vörösváron eddig nem lehetett nem 
nemzetiségi iskolába járatni a gyermeket. Ez véleménye szerint pozitívum, ha annyi ilyen igény volna, hogy két ilyen 
osztály legyen, azt is pozitívumnak értékelné, mert sok nem német nemzetiségû lakosa van Pilisvörösvárnak.
 
Pándi Gábor: Augusztus 15-ig az Alapító okirat módosítását is hozza a Hivatal a Képviselõ-testület elé.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Pándi képviselõ határozati javaslatát: hiánypótlás, Alapító okirat 
módosítása.



 
No: 13.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  243/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy a Templom Téri Általános Iskola 
Alapító okiratának módosítását  készítse el és 2001. augusztus 15-ig elfogadásra terjessze elõ a következõ rendes 
Képviselõ-testületi ülésre. 
 
Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a heti három órás német nyelv helyi tantervét adja le augusztus 15-ig. 
 
Határidõ: 2001. augusztus 15.                                                  Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. 
 
No: 14.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  244/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola módosított pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Templom Téri Általános Iskola módosított pedagógiai 
programját és helyi tantervét 2001. szeptember 01-jétõl 2005. augusztus 31-ig tartó idõszakra elfogadja. 
 
Az intézmény részére a pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását a 224/2000. (IX.04.) 
Kt.sz. határozat alapján, az órakeretet a közoktatásról szóló törvény 52. §-a alapján biztosítja.
 
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének 
módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 1.                                                  Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 

5. napirendi pont
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított pedagógiai programjának 

és helyi tantervének elfogadása (Et.: 194/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Szeretnék szeptember 15-ig az osztályfõnöki tanmenetet összeállítani. A többi 
részét javasolja elfogadni.
 
Pándi Gábor: A szakértõ nem jelzett különösebb hibát, javasolta a pedagógiai program és a helyi tanterv elfogadását.
 
Gromon István alpolgármester: Szakértõi vélemény 2. oldal alján az áll, hogy az engedélyezett 4 OKJ szak indítását 
nem tervezi az iskola. Ezek után nem érzi hibásnak magát,  hogy a Képviselõ-testület tizenhatról nyolcra csökkentette 
az indítható szakok számát, mert ebbõl a nyolcból négyet nem indít az iskola.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel az I. 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 15.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  245/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola módosított 
pedagógiai programját és helyi tantervét 2001. szeptember 01-jétõl 2005. augusztus 31-ig tartó idõszakra elfogadja.
 



Az intézmény részére a pedagógiai program végrehajtásához szükséges feltételek biztosítását a 222/2000. (IX.04.) 
Kt.sz. határozat alapján, az órakeretet a közoktatásról szóló törvény 52. §-a alapján biztosítja.
 
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének 
módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2001. szeptember 01.                                    Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

 
 

6. napirendi pont
Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola pótköltségvetésének igénye 

(Et.: 193/2001.)
 
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Ismertette az elõterjesztést.  
 
Pándi Gábor: Forráshiányos az Önkormányzat, ezért javasolta, hogy idén ne adják meg a kért összeget, hanem majd 
jövõre nagyobb lesz az intézmény költségvetése.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az intézménynek nyáron kell a tisztasági meszelést elvégezni.
 
Müller János: Javasolta, hogy a 300 ezer forintot a pályázati alapból adják meg.
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése volt, hogy pénzügyi szempontból indokolt-e a kérés, az intézmény 
költségvetését figyelembe véve.
 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó:  A belsõ ellenõr átnézte az intézmény fõkönyvi kivonatát. Nincs pénze, és az 
egyetlen intézmény, amelyik még szemétdíjat is fizet a RUMPOLD-Bicske Kft. felé.
 
Pándi Gábor: A szemétkérdést intézni kell, javasolta, hogy ez az intézmény is kerüljön be arra a listára, ahol a 
fenntartó fizeti a szemétdíjat. Módosító javaslata: Egyben javasolják, hogy kerüljön arra a listára, amely a fenntartó 
által fizetett szemétdíj sorába kerül.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Pándi képviselõ módosító javaslatát
 
No: 16.
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását.
 
No: 17.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  246/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Cziffra 
György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola pótköltségvetési igénye
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Cziffra György Zeneiskola és Mûvészeti Iskola részére 
300.000,- Ft dologi kiadás elõirányzatot biztosít tisztasági meszelésre, nyílászárók karbantartására, az intézményi 
pályázati keret terhére.
 
Egyben kéri, hogy a RUMPOLD-Bicske Kft-vel kötött szerzõdés alapján, hogy a fenntartó vállalja át az iskola 
szemétszállítási díját.
 
Felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 



 
17.29 és 17.46 óra között SZÜNET

 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Közösségi Ház elektromos rendszerének felújítása

(Et.: 203/2001.)
 

 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A Tûzoltóság az 1998-as ellenõrzés után egy viszontellenõrzés során 
megállapította, hogy a felsorolt hibák több pontban nem lettek kijavítva, Ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ezeket a 
munkákat sürgõsen ki kell javítani. Nem csak be is zárhatják a Közösségi Házat, de egy esetleges problémánál élet- 
és balesetveszély is fennállhat. Ezért kérte, hogy a bekért árajánlatokból a legkedvezõbbet szavazzák meg. A 
határozati javaslatban szerepel, hogy ezt az összeget vagy átadják a Közösségi Háznak, vagy a számlát az 
önkormányzat fizeti. Mindkét esetben az ellenõrzést a Mûszaki Iroda végzi.
 
Pándi Gábor: A Mûvelõdési Házzal sokkal több probléma van. Átfogóan kell gondolkodni a Közösségi Ház sorsáról,  
üresen áll, nem vonzza a fiatalokat. Ez nyilvánvalóan részben személyi hiba is. A közösségi Házzal kapcsolatban kell 
egy átfogó tervet a Képviselõ-testület elé hozni, javasolta, hogy most a legminimálisabb tervet fogadják el. Forrásként 
a pályázati alapot javasolta.
 
Botzheim István polgármester: Egyetért azzal, hogy egy Közösségi Ház hétköznap és ünnepnap is mûködjön. 
Alkalmanként a Közösségi Ház tele van. Javasolta, hogy a minimál programot annyival bõvítsék ki, hogy az alsó 
mosdót kirámolják, egymillió forintot ráköltenek, és az már látszani fog. Javasolta kérjenek erre árajánlatot. Legyen két 
mosdó, és a kisebb a sörözõ vendégeinek a rendelkezésére áll.
 
Müller János: Nem ért ezzel egyet, ha az alsó vizesblokkot szétszedik, a fenti részen állandóan dugulás lesz, és 
akkor mind a három vizesblokkot javítani kell.
 
Gromon István alpolgármester: Támogatja, hogy kérjenek árajánlatot, átfogóan gondolkodjanak a Közösségi Ház 
felújításáról. Javasolta, hogy az egyik OKSB ülésre hívják meg az intézmény vezetõjét. Nem személytõl függõ, hogy a 
Közösségi Ház nincs kihasználva, hasonló problémák máshol is jelentkeznek. Azzal induljanak ki, hogy a Közösségi 
Ház vezetõjével errõl beszéljenek, és próbáljanak felvázolni valamilyen jövõt. Ha valamilyen tûrhetõ összeggel 
megoldható a földszinti VC ügye, támogatja azt.
 
Botzheim István polgármester: Nem aktuális most a javaslata, ezért visszavonta azt.
 
Pándi Gábor: Javasolta, hogy a számlát a Hivatal fizesse ki.
 
Botzheim István polgármester:  Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel az 
elõterjesztés határozati javaslatának elfogadását, azzal a módosítással, hogy a számlát a Hivatal egyenlíti ki.
 
 
No: 18.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  247/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Közösségi 
Ház elektromos hálózatának felújítására
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közösségi Ház vészvilágító rendszerének felújítására és 
az érintésvédelmi minõsítõ iratban felsorolt hiányosságok megszüntetésére 
 

400.000,- Ft
 

pénzügyi fedezetet biztosít a költségvetés  intézményi pályázati keret terhére. A megkötött vállalkozói szerzõdés 
számláját a hivatal egyenlítse ki.
 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt a költségvetési rendelet módosítására. 
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester
 
Képviselõ-testült a határozatot 10 igen szavazattal hozta. 



 
8. napirendi pont

Fejlesztési célhitel határozat kiegészítése (Et.: 206/2001.)
 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét 
ismertesse a részletes indoklást.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: A Képviselõ-testület döntött a 200 millió fejlesztési célhitel OTP-tõl 
való felvételérõl. A pénzintézet a hitelszerzõdéshez szükséges határozat mintáját elküldte. Ez lett kitöltve, és ez került 
a Képviselõ-testület elé.
 
Pándi Gábor: A közbeszerzési eljárást sürgõsen meg kell indítani, mert jövõ tavasszal sem tudják elkezdeni az 
útépítést. 
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Kiküldték az ajánlatkéréseket a tervezési munkákra. Egyetlen konkrét ajánlat 
jött be. A 16 utca tervezési ajánlata a közbeszerzési határt elérné, a vállalkozók ezért nem kívántak ajánlatot adni, 
mert részt akarnak venni a közbeszerzésen. Meg kellene hirdetni a munkát arra a 7-8 utcára, ami ebbõl a pénzbõl 
elvégeztethetõ. Tervezéssel, építési engedélyeztetéssel és kivitelezéssel együtt hirdetnék meg. Erre így lenne 
jelentkezõ, ezt indítanák el. Az augusztusi Képviselõ-testületi ülésre kerülne be a meghirdetési pályázat anyaga, az 
árajánlat. Ettõl számítva, ha elfogadja a testület, és feladják a pályázatot, 3-3,5 hónapot lehet számítani az 
eredményhirdetésre, tehát mindenkép csak jövõ tavaszra lehet utat építeni. 
 
Müller János: A felvetés az õvé volt, készítsenek elõ anyagot, amiben az a 6-7 utca szerepel, ami a 200 milliót 
átfogja. A Képviselõ-testület döntse el, hogy a 16 utcából melyik utcákat választja ki, és mit tesz közbeszerzésre. 
 
Kárpáti János: Ha a 16 utcából 6 vagy 8 lesz elkészítve, akkor ezzel bakot lõttek. A lakosság körében felmerül majd, 
hogy a feldúlt utcákra hogy került aszfalt, és az újságban közölt 16 utca miért nem lesz leaszfaltozva. 
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése volt, hogy ez a határozat tartalmaz-e valami pluszt az elõzõ határozathoz 
képest. 
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: Bõvebb, konkrétabb dolgokat tartalmaz.
 
Fogarasy Attiláné: Akkor valamikor jövõ tavasszal kezdõdhetnek meg a munkák, 6-7 utcáról van szó, és 10 év a 
törlesztés, tehát a következõ testületeket fogja érinteni.
 
Pándi Gábor: Kérdése volt, hogy a hitel kezdetének nem lehet-e 2002. január 1-jét meghatározni.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: 0 % a rendelkezés tartás, 0 % a kezelés, így ha szüksége van az 
Önkormányzatnak rá, bármikor hozzá tudnak jutni.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Közbeszerzési pályázatot csak úgy lehet elindítani, ha a költségvetésben erre 
fedezet van.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, lezárta a vitát, és szavazásra tette 
eredeti határozati javaslat.
 
No: 19.
Képviselõ-testület a határozati javaslatot 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodással elvetette. 
 
 

18.11 és 18.15 óra között SZÜNET
 
 
Botzheim István polgármester: Folytatták a napirendi pont tárgyalását, módosító indítványa az eredeti határozati 
javaslathoz: A kért hitel végsõ lejárata: 2011., a következõ sorban: A Képviselõ-testület az elõtörlesztés jogát 
fenntartja.
Szavazásra tette fel a módosító indítvány elfogadását.
 
No: 20. 
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.



 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 21.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  248/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 226/2001. 
(VI.25.) Kt.sz. fejlesztési célhitel szerzõdés megkötésérõl szóló határozatának kiegészítésérõl

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyta a városi fejlesztések célú beruházás 
megvalósítását a 2001-2002. költségvetési évekre és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 
célhitel igénybevételét rendeli el.  
 
A kért hitel összege: 200.000.000,- Ft

A kért hitel futamideje: 10 év

A kért hitel igénybevételének kezdete és ütemezése: 2001.09.01. – kivitelezési számlák szerint.

A törlesztésre kért türelmi idõ:      hónap. A türelmi idõ alatt az önkormányzat az esedékes kamatot fizeti. 

A kért hitel törlesztésének kezdõ idõpontja: 2002. december 15.

A kért hitel törlesztésének ütemezése: évenként december 15.

A kért hitel végsõ lejárata: 2011. 

A Képviselõ-testület az elõtörlesztés jogát fenntartja.
Hitelfedezet: az Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidõ alatti évek 
költségvetésében a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadásokat megelõzõen.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzõdést az 
Önkormányzat képviseletében az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel megkösse.
 
Hiteldíj: 3 havi Bubor díj + 1 %
Kezelési költség: 0
Rendelkezésre tartási jutalék: 0
 
A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2002. december 31.
 
Felkéri a Jegyzõt, hogy az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a fentiek szerint készítse elõ és 
terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 

9. napirendi pont
Fejlesztési és felújítási javaslatok meghatározása 

(Et.: 18-6/2001.)
 

 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztõt, tegye meg 
szóbeli kiegészítését.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ismertette az elõterjesztést. 
 
Botzheim István polgármester: Az ismertetésbõl két dolog derült ki, hogy vannak olyan ügyek, amiket ki kellett 
fizetni, és vannak, amik már testületi döntésre elintézõdtek. Minden döntés, ami fejlesztésrõl szól, úgy lenne jó 
meghozni, hogy lássák az összes igényt. Bármikor döntenek fejlesztésekrõl, ez a lista legyen a Képviselõ-testület elõtt.
 
Müller János: Pénzügyi irodavezetõjétõl kérdezte, honnan és milyen módon tudnak pénzt keríteni, és érdemes-e 
ezzel foglalkozni.
 



Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: A költségvetési törvény elõírásai alapján a Képviselõ-testület csak 
befolyt bevételre tud vállalni évközben. Így is már eléggé elkötelezte magát a Képviselõ-testület a majdani 
többletbevételek terhére. Azt javasolja, hogy nagyon gondolja át a Képviselõ-testület, és csak a ténylegesen realizált 
többletbevételek terhére vállaljanak további elkötelezettséget.
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy vissza tudnak-e térni a napirendhez a 14. és 15. napirendben 
hozott döntés után. Ez a két napirend pénzt hoz, ez a két telek együtt kb. 10 millió forint. 
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: Ismételten elmondta, hogy azoknál az értékesítéseknél is 
próbáljanak  egy határidõt szabni, hogy milyen határidõvel folyjon be a bevétel, mert míg az nincs az 
Önkormányzatnál, addig nem tudnak vele mit kezdeni. Ezeknél a telkeknél egy bizonyos ráfordítás van, arra a nettó 
bevétel terhére vállaljon a Képviselõ-testület kötelezettséget. 
 
Pándi Gábor: Rengeteg dologra kellene pénz. Javasolta, hogy míg nem lesz konkrét bevétel, vegyék le az 
elõterjesztést a napirendrõl. Azt kellene összegezni, mi az, ami már kifizetésre került, és arról dönthetnek, hogy utólag 
kerítsenek rá forrást. Napolják el a szeptemberi ülésig, hátha addig sikerül valamit eladni. 
 
Botzheim István polgármester: Javasolta, hogy határozathozatal nélkül zárják le a napirendet, és térjenek rá az 
eladásokra, és utána visszatérnek rá.

 
 

10. napirendi pont
Görgey u. 79.sz. (1767/2. hrsz.) ingatlan eladása 

(Et.: 184/2001.)
 
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A Képviselõ-testület döntésének értelmében bekérték az árajánlatokat a két 
lakás értékesítésére. A konkrét eladás elõtt a telekhatárokat korrektül le kell határolni, de ezt el lehet menet közben 
végezni. A Képviselõ-testület dönthet abban, hogy az értékbecsült áron, vagy annál magasabb áron értékesíti a két 
ingatlant.
 
Botzheim István polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A Bizottság elfogadásra javasolta a 
rendeletmódosítási javaslatot. Megnyitotta a vitát. Nem hangzott el, csak egy helyrajzi szám. Ez a jegyzõi lakás és 
mellette a Krizsán Pál által leadott lakás, amit már kifizettek. A jegyzõ lakáskérdése máshogy oldódik meg, ezért 
javasolta az ingatlant eladni.
 
Gromon István alpolgármester: Az eladással egyetért, a feltételekkel kapcsolatban több módosító indítványa van. 
Elsõ kérdése, hogy mi az indoka a telek módosításnak.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Az elõterjesztés mellett van a rajz, ahol látható, hogy van egy 224 m2-es 
beszögelés, amit az ingatlanhoz bekerítettek, és ezt rendezni kell.  
 
Gromon István alpolgármester: Ez jelentõsen megnöveli az ingatlan nagyságát, ezzel nõ az értéke. 
Ezért újra megkérdezte, hogy mi az indoka.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A kikiáltási árat ennek figyelembe vételével határozták meg. Ez jelenleg egy 
hozzákerített terület, és ezt az állapotot kell legalizálni a Földhivatal felé. 
 
Gromon István alpolgármester: Eddig beszögelés volt, most már kiszögelés. Nincs megindokolva, hogy miért ennyit 
akarnak eladni. A hivatal tisztázza, mi az indoka, pontosan mennyi, és hol helyezkedik el. 
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A vázlaton még az épületek sincsenek rajta. Itt fel kell méretni és a valóságos 
helyzetnek megfelelõen kell megosztani. Az egyik háznak a bejárata 224 m2-es részen van, a másiknak pedig elõl 
van. Valószínûleg azért lett hozzákerítve. Ezt mielõtt eladják rendezni kell, hogy korrekt terület legyen.
 
Gromon István alpolgármester: Egyetért az eladással, de nem látja indokoltnak, hogy miért ennyit adnak el. 
Támogatja az eladást, de tisztázott körülmények között. Úgy járnak megint, mint az ABC elõtti parkolóval, amikor azt 
se tudták, hogy mit adnak el, mennyit adnak el.
 



Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Véleménye szerint ez a terület azért kellett, hogy a Jegyzõi lakást 
megépíthessék. 
 
Gromon István alpolgármester: Olyan határozatot kell hozni, hogy a Hivatal tisztázza az indokokat és készüljön egy 
újabb elõterjesztés, amelyben korrektül le van írva, hogy mi az indoka ennek a területigénynek, pontosan mekkora a 
területigény, hogy helyezkedik el. Tehát tudják, hogy amirõl döntenek, az pontosan micsoda. Mert most nem tudja, 
hogy mirõl kell dönteni.
 
Botzheim István polgármester: Ezt el kell adni, mert a jegyzõi lakás két éve üres. Úgy kell eladni, hogy megtekintett 
állapotban. Ez a kerítés évtizedek óta így van.
 
Sax László: Véleménye szerint korrekt lenne, ha külön lenne választva a két udvar területe.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ezt csak eszmeileg lehet megvalósítani. Az alsó részen vannak a garázsok, 
és csak az elsõ lakás útján lehet megközelíteni a másik oldali garázst. Ezt csak osztatlan közös tulajdonként lehet 
eladni. Jelenleg is van a gyalogosbejárónál egy kis drótkerítés a két udvar között.
 
Kárpáti János: Ott valamikor homokbányászat volt. A 1994-1998. Képviselõ-testület idõszakában feltöltötték. 
Javasolta, hogy ezt így fogadják el, mert különben nem lehet oda se fát, se semmit telepíteni.
 
Sax László: Szerinte az a feltöltés területe feljebb van. Ha Településfejlesztési Koncepcióban meghatároznák, hogy a 
Deák Ferenc utca tovább folytatódjon, akkor mindkét lakásnak külön bejárója lenne. 
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy van e javaslat arra, hogy a becsült érték legyen a kikiáltási ár, 
vagy annál magasabb.
 
Gromon István alpolgármester: Amennyiben a Képviselõ-testület ez meg akarja szavazni, javasolta, hogy az 
Ügyrendi Bizottság javaslatát fogadják el. Az I. sz. lakás eladási ára 15.900 eFt, a II. lakásé 16.900 eFt.
Javasolta, hogy a Hivatal ezt a témát járja körül, a helyszínen nézze meg és készítsen elõterjesztést, mi lenne 
célszerû az esetleges megosztásnál. Ezért a napirendi pont tárgyalását napolják el.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Rendezni csak úgy tudják, hogy a Képviselõ-testület arra fedezetet biztosít, 
hogy a felméréseket és a Földhivatali átvezetéseket elvégeztessék.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Gromon képviselõ javaslatát. 
 
No: 22.
Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen 2 nem és 1 tartózkodás elfogadta. 
 
Gromon István alpolgármester: Nem érti, hogy mi érint ebben a határozati javaslatban vagyont. Nem azt mondta, 
hogy vegyék le a napirendrõl, hanem hogy új elõterjesztés után tárgyalják. Miért kell ahhoz pénz, hogy a Hivatal 
kiszálljon, megnézze, elõkotorja a papírokat és a helyszíni szemle és az elõkotort papírok alapján egy részletesebb 
tényállással kiegészített elõterjesztést készítsen. Miért kell ehhez pénz. 
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ez az elõterjesztés ennek birtokában készült. Ahhoz, hogy többet tudjanak, 
földmérõvel fel kell méretni a területet. Jelenleg a papírokból és a helyszínbõl az elõterjesztésben szereplõ adatokat 
lehetett megállapítani. Ennek birtokában került a Képviselõ-testület elé, és ezért mondták, hogy a korrekt Földhivatali 
felmérést és kitûzést meg kell csináltatni, hogy amit eladnak korrektül legyen eladva, és ne legyen ebbõl probléma. 
Ennél többet egy új elõterjesztésbe sem tudnak leírni.
 
Müller János: A probléma akkor is fent fog maradni. Amikor jön a vevõ kéri, hogy rá van e vezetve minden, és nincs 
rá vezetve. Mindenkép pénzt kell biztosítani a Hivatalnak, hogy egy tiszta tulajdoni lapot tudjanak kihozni. Kérte, hogy 
a mûszaki irodavezetõ határozza meg, mennyi pénz kell ehhez.  Meghirdethetik az ingatlan, azzal, hogy záros 
határidõn belül a Hivatal elintézi az átvezetést a Földhivatalban. Kérdése volt, hogy mennyi pénzt biztosítsanak erre.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Konkrét számot nem tud, de kb. 100 ezer forinton belül meg tudják oldani. 40-
50 ezerre becsüli a felmérést, a térképi átvezetést meg kell rajzoltatni, az megint külön pénz, de véleménye szerint 
100 ezer forintból kifutja, és azt lehet az eladás terhére kifizetni. 
 
Botzheim István polgármester: Elõször az ingatlant ki kell venni a rendeletbõl, ezért szavazásra tette fel a rendelet 
módosítás elfogadását.
 



No: 23.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

12/2001. (VII.09.) Kt.sz. rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó

többszörösen módosított
8/1997. (VI.30.) Kt.sz. rendelet módosításáról

 
 

1. §
 
 

A rendelet 2. Sz. mellékletébõl a Görgey u. 79. szám alatti lakásokat kiveszi.
 
 

2. §
 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.
 
Kihirdetési záradék: a rendelet 2001. július     . napján kerül kihirdetésre.
 
 
 

Botzheim István                                              Heider László
polgármester                                                        jegyzõ

 
 

Képviselõ-testület a rendeletet 10 igen szavazattal elfogadta.
 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon képviselõ javaslatát, hogy az I. sz. lakóegység eladási 
árát 15.900 eFt-ban, a II. sz. lakóegység eladási árát 16.900 eFt-ban határozzák meg. 
 
No: 24.
Képviselõ-testület a javaslatot 5 igen és 5 nem szavazattal elvetetette.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az eredeti 2 bekezdésben meghatározottak elfogadását. 
 
No: 25.
Képviselõ-testület 8 igen és 2 nem szavazattal elvetette. 
 
Nick György: Javasolta az eredeti ár + 2 % meghatározását.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: Javasolta eladási árként meghatározni az I. lakóegységnél 14 millió 
forintot, a II. lakóegység 15 millió forintot.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot.
 
No: 26.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon képviselõ módosító javaslatát:  A pályázat kiírás elõtt, 
de legkésõbb 2001. augusztus 15-ig az ingatlan telekhatárait rendezni kell, gondoskodni kell a földhivatali 
átvezetésrõl, amelyhez Képviselõ-testület az eladás terhére 100 ezer forintot biztosít.
 
No: 27.
Képviselõ-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta.
 
Müller János: Javasolta, hogy a Képviselõ-testület határozata után a pályázat jelenjen meg a Vörösvári Újságban, a 
Kábeltévében és valamelyik napilapban.



Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a pályázati kiírás elkészítésére és lebonyolítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a határozat megszületése után. Hirdetés az Expressz újságban, a Vörösvár Újságban és a 
Kábeltévében, erre 50 ezer forint fedezetet biztosít.
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Müller képviselõ javaslatát.
 
No: 28.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztés módosított határozati javaslatának elfogadását. 
 
No: 29.
Képviselõ-testület a határozati javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal elvetette.

 
19.15 és 19.21 óra között SZÜNET

 
 
Botzheim István polgármester: Módosító javaslata, hogy: Felhatalmazza a Polgármestert – a szükséges 
telekalakítások után – a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az adás-vételi szerzõdés(ek) aláírására, törvényes 
határidõn belül.
Szavazásra tette fel a módosító javaslat elfogadását.
 
No: 30.
Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
 
No: 31.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  249/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 
Pilisvörösvár, Görgey u. 79. (1767/2 hrsz.) ingatlan eladásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva pályázat útján értékesíti a Pilisvörösvár, Görgey u. 79. (1767/2 hrsz) alatti ingatlanát.
 
Az ingatlan kikiáltási ára az I. sz. lakóegységnek 14.000 eFt, a II. sz. lakóegységnek 15.000 eFt. 
 
A pályázat kiírás elõtt, de legkésõbb 2001. augusztus 15-ig az ingatlan telekhatárait rendezni kell, gondoskodni kell a 
földhivatali átvezetésrõl, melyhez Képviselõ-testület az ingatlan eladás bevételébõl 100.000,- forintot biztosít.
 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a pályázati kiírás elkészítésére és lebonyolítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. A Képviselõ-testületi határozat meghozatala után a pályázat jelenjen meg az Expressz újságban, 
Vörösvár Újságban és a Kábeltévében, ehhez Képviselõ-testület 50 ezer forint fedezetet biztosít az ingatlan eladás 
terhére.
 
Felhatalmazza a Polgármestert – a szükséges telekalakítások után – a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az adás-
vételi szerzõdés(ek) aláírására, törvényes határidõn belül.
 
Felkéri a Jegyzõt a Költségvetési rendelet módosítására.
 
Határidõ: 60 nap                                                                      Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 
 

11. napirendi pont
Galambos Lászlóné telek visszavételi ügye 

(Et.: 198/2001.)
 

 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét 
ismertesse azt.

 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Képviselõ-testület a 2664/4. hrsz-ú ingatlant beépítési kötelezettséggel eladta. 
A vevõ a beépítési kötelezettségnek nem tett eleget, ezért a szerzõdésben rögzítettek alapján az Önkormányzat 



visszavásárolja a telket az eladási ár 2 %-ával csökkentett összegért, valamint azzal, hogy amit a vevõ beépített az 
ingatlanba azt az Önkormányzat kifizeti a vevõ részére. Ez több éve húzódó dolog. A megállapodást szakértõi 
vélemény is alátámasztotta, így Galambos Lászlóné részére 1 millió forintot kellene kifizetni. Meg kell határozni, hogy 
ezt az összeget a költségvetés melyik soráról biztosítja a Képviselõ-testület.
 
Botzheim István polgármester: Kérdése volt, hogy az ingatlanbecslés szerint mennyit ér a telek.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Az értékbecslés szerint 4.120 eFt, 1029 m2.
 
Botzheim István polgármester: A telek a Szabadság úton van, nagyon keresett és értékes telek. A telek építésre elõ 
van készítve. Ha kifizetik az egymillió forintot, kapnak négyet. Meg kell határozni, hogy mibõl fizetik ki.
 
Müller János: Az eladás terhére nem tudják kifizetni, mert akkor nem tudják átvezetni.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A készenléti hitelbõl tudják kifizetni.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel az eredeti 
határozati javaslatot, kiegészítve, hogy az egymillió forint fedezete a készenléti hitel.
 
No: 32.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  250/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 
Pilisvörösvár 2664/4 hrsz-ú ingatlan visszavételérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzati törvény 80. § (1) bekezdése alapján 
visszaveszi a 2664/4 hrsz-ú ingatlant a szerzõdés szerinti beépítési kötelezettség elmulasztása miatt. A visszavétellel 
együtt a vételár és a tereprendezés fejében a Képviselõ-testület engedélyezi Galambos Lászlóné részére az 1 millió 
forint kifizetését.
 
A kifizetés forrása a készenléti hitel, ami jelen ingatlan értékesítési bevételbõl folyó évben törlesztendõ.
 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az ingatlan elidegenítése érdekében a pályázat kiírásáról intézkedjen, 
valamint a Költségvetési rendeletet módosítsa.
 
Határidõ: 60 nap                                                                      Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
 

12. napirendi pont
4802 hrsz-ú ingatlan visszavonásáért járó kártalanítás rendezése 

(Et.: 196/2001.)
 

 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ez egy üdülõtelek. Felkérte a Mûszaki 
irodavezetõt ismertesse az elõterjesztést.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: a 4802 hrsz-ú ingatlan visszavonásáért járó kártérítés összege lenne 288.457 
Ft. Ez is régóta húzódó ingatlan vétel. Az érintett a pénzt szeretné minél elõbb megkapni.  Az ingatlan a Fecske u. 32. 
sz. alatt található, a terület 598 m2.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel az 
elõterjesztés határozati javaslatát.
 
No: 33.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  251/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata Vári Péter 
földhasználati jogának visszavonásáért járó kártalanítás összegének kifizetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete engedélyezi Vári Péter részére a 4802 hrsz-ú ingatlan 
visszavonásáért 288.457,- Ft kifizetését megelõlegezi a készenléti hitel terhére.
 
Felkéri a Jegyzõt a Költségvetési rendelet módosítására.
 



Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

 
 
 

13. napirendi pont
Görgey u. 1728 hrsz-ú ingatlan eladása 

(Et.: 180/2001.)
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte a Mûszaki irodavezetõt 
ismertesse az elõterjesztést.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Elõzõleg már Képviselõ-testület döntött ennek az ingatlannak az eladásáról, 
akkor 6.000 Ft/m2 árat szavazatott meg a Képviselõ-testület eladási árként. A vevõk méltányossági kérelmet adtak be, 
és kérik, hogy ezt az összeget 3.000,- Ft/m2-re módosítsa a Képviselõ-testület. Tehát a Képviselõ-testület határozatát 
nem lehetett végrehajtani, mert a vevõ soknak találta a megállapított összeget, és kérte, hogy újból tárgyalja a 
Képviselõ-testület.
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a vitát.
 
Pándi Gábor: Kevésnek találja a 3.000,- Ft/m2 árat, 5.000,- Ft/m2 árat javasol.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az 5.000,- Ft/m2 árat.
 
No: 34.
Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 2 nem szavazattal elvetette.
 
Nick György: Javasolta 4.000,- Ft/m2 áron értékesíteni az ingatlant.
 
Sax László: Ez a terület Pilisszentiván összekötõ útvonala lehetne, mert a túlsó oldalon már eladták az utcának 
fenntartott területet. Ezért ez a terület lehetne az utca bõvítése is. Igaz, hogy a Deák F. utcai oldalon áll egy kis ház, 
ami behatárolja a szélesítést, de ennek a szakasznak a háromnegyed részéig tart ez a terület. Ha 10 vagy 20 méteren 
keskeny is az utca, a többi részen szélesebb lehetne. 4.800,- Ft/m2 árat javasol, vagy maradjon meg utcának ez a 
terület.
 
Müller János: 4.500,- Ft/m2 árat javasolt.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Sax képviselõ javaslatát, 4.800 Ft/m2 legyen az eladási ár.
 
 
No: 35.
Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen és 3 nem szavazattal elvetett.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Nick György javaslatát, 4.500 Ft/m2 eladási ár.
 
No: 36.
Képviselõ-testület a javaslatot 7 igen és 3 nem szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Javasolta, hogy 4.000,- Ft/m2-re csökkentsék az eladási árat.
 
No: 37.
Képviselõ-testület a javaslatot 6 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a vevõk által kért 3.000,- Ft/m2 eladási ár elfogadását. 
 
No: 38.
Képviselõ-testület a javaslatot 6 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Javasolta 5.500,- Ft/m2 árat meghatározni.
 
No: 39.



Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen és 2 nem szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. határozati javaslat elfogadását.
 
No: 40.
Képviselõ-testület a határozati javaslatot 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.
 

 
14. napirendi pont

Szennyvízcsatorna II/2. ütem megépítéséhez korábban jóváhagyott ingatlan vásárlás 
részleges módosítása (Et.: 199/2001.)

 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte a Mûszaki irodavezetõt 
ismertesse az elõterjesztést.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ennek az ingatlan megvásárlásáról és a szolgalmi jog bevezetésérõl a 
Képviselõ-testület már döntött. A tárgyalások folyamán sikerült olyan pozícióba kerülnie az Önkormányzatnak, hogy a 
tulajdonos a szolgalmi jogot tulajdon jogra változtatta. Ez a Képviselõ-testület részére kedvezõbb helyzetet teremt. Ezt 
kell legalizálni. A másik pedig, ami sajnálatos módon meghatározásra került, hogy az 1165. hrsz-ú ingatlan 
vonatkozóan történik bejegyzés. Ezt a földmérõ nem tudta vállalni, tekintve, hogy nem lehet eredeti számmal, csak 
per-számmal bejegyezni a Földhivatalba, tehát 1165/1. hrsz-ú lesz az ingatlan. Ezért van szükség a két módosításra.
 
Pándi Gábor: Kérdése volt, hogy az eddig megszavazott pénzen felül plusz forrást ez nem igényel.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Nem.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.
 
No: 41.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  252/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 182/2001. 
(V.14.) Kt.sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 182/2001. (V.14.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testület Pilisvörösvár Város I. ütemébõl elmaradt rész és a II/2. Ütem 
szennyvízcsatorna hálózat Pilisvörösvár Mátyás kir. utcában tervezett szakaszának megépíthetõsége érdekében 
Breier Mátyás (2085 Pilisvörösvár Csobánkai u. 14.) tulajdonostól megvásárolja a Pilisvörösvár 1155 hrsz-ú és 1167 
hrsz-ú telek 100 %-os tulajdonjogát, valamint az 1165/1 hrsz-ú újonnan kialakuló ingatlan 100 %-os tulajdonjogát.
 
A fenti tulajdonjogokért összesen 5,5 millió forint vételárat ad, melynek fedezete a 2000. évi költségvetésben a 
csatornára elkülönített pénzmaradvány.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntés alapján Breier Mátyással az adásvételi 
szerzõdést kösse meg.
 
Felkéri a Jegyzõt a Költségvetési rendelet módosítására.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.
 
 

15. napirendi pont
Patak sor ivóvízhálózat építése 

(Et.: 169/2001.)
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét 
ismertesse az elõzményeket. 

 



Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Kelemenné Juhász Ilona a Patak sor ingatlan tulajdonosa megkereste az 
Önkormányzatot, hogy egy elõzetes, Vízmû által adott költségvetésbe 13 tulajdonos szállt volna be egy vízvezeték 
kiépítésére. 5 tulajdonos visszalépett, és így nem tudják a beruházást megvalósítani. Ezért kérik az 1.087.014,- Ft 
Önkormányzati támogatást. Ez belterület, de üdülõrész. 
 
Botzheim István polgármester: Ez a terület a Ponty utca, és kilehet menni a Ponty utcából a Dobozi háznál. Ahogy 
átérnek Szentiván felöl, jobbra fordulva le lehet menni a tavakhoz.  A patak oldalán lévõ utca. 
 
Pándi Gábor: Mivel ez üdülõterület, most nem támogatja. Véleménye szerint az üdülõterületen ne fizessék ki a 
vízbekötést, mikor a belsõ területeken is sok gond van.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több hozzászóló, ezért szavazásra tette fel az 
elõterjesztés A. határozati javaslatát. 
 
No: 42. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  253/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a Pataksori 
ingatlanok vízellátásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pataksori ingatlanok vízellátását nem támogatja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ
 
Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
 

16. napirendi pont
Csobánkai út 3. sz. régi lakás felújítása és 4 db fészer építése    

(Et.: 152/2001.)
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Felkérte az elõterjesztés készítõjét 
ismertesse az elõzményeket. 
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A Csobánkai utca 3. sz. alatti szociális lakások átadása kapcsán váltak 
szükségessé pótmunkák, valamint a régi épületben lévõ 1 db lakás, amibe átköltöztek annak a felújítására került volna 
sor. A bérlakás számla terhére lehetne ezt az összeget kifizetni, amennyiben a Képviselõ-testület úgy határoz. 
 
Gromon István alpolgármester: Szakmai vélemény utolsó mondatában az szerepel, hogy „megrendeljük”. 
Irodavezetõ úr azt mondta, hogy a munkát elvégezték. Kérdése volt, hogy ezek szerint a munkákat utólag kell 
megrendelni.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Igen utólag kell megrendelni, a helyszínen csak szóbeli megbeszélésre 
végezték el a munkát. Ezt most legalizálni kell, meg kell rendelni, szerzõdést kell kötni, és csak utána lehet kifizetni. 
Ezért mondta nyíltan, hogy ez elkészült munka, ami nem került megrendelésre. Árajánlatokat kértek be, de ahhoz, 
hogy a lakásokat át lehessen adni, ezeket a munkákat el kellett végezni.
 
Fogarasy Attiláné: Kérdése volt, hogy ki rendelte meg a munkát és kinek a meghatalmazásából.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A munka konkrétan nem került megrendelésre, árajánlatot kértek be azzal, 
hogy a lakások kiutalhatók legyenek és a szociális lakásokba be tudjanak a lakók költözni. Ehhez 4 db fészert kellett 
építeni és a meglévõ 6 db fészer tetejét rendbe kellett hozni. A vállalkozó hiánypótlási munkákat végzett, és a 
felvonulással vállalta, hogy megelõlegezi az Önkormányzat részére ezeket a munkákat, mert ígéretet kapott, hogy a 
következõ Képviselõ-testületi ülésre bekerül, de a Képviselõ-testület leszavazta az összeg kifizetését, azóta is a 
vállalkozó pénze áll a munkában. 
 
Pándi Gábor: Az okmányirodánál volt ilyen hasonló fedezet nélküli megrendelés, a Képviselõ-testület döntése nélkül 
történtek kifizetések, amit utólag kellett realizálni. Akkor azt beszélték meg, hogy ilyen már nem fordulhat elõ.  Nyilván 
a beköltözés miatt sürgõssé vált, de utólag realizálni dolgokat, elég érdekes dolog.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy nincs több kérdés és módosító indítvány, ezért 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 43.



Képviselõ-testület a határozati javaslatot 7 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
 

17. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására 

(Et.: 167/2001.)
 
 

Botzheim István polgármester: Megnyitotta a naprendi pont tárgyalását. Felkérte a Gazdasági irodavezetõt 
ismertesse az elõterjesztést.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: A Képviselõ-testület 2000-2001. év folyamán többször foglalkozott 
a Város intézményei közétkezettjei ellátásának módjával, megoldási lehetõségeivel. A legutóbbi döntés alapján 
ajánlatokat kellett a Hivatalnak beszereznie a közétkeztetési pályázat benyújtására. A lebonyolításra bekért 
árajánlatokat az elõterjesztés tartalmazza. Elkészült a pályázathoz szükséges dokumentáció. Az ajánlati felhívás 
kiírására a Képviselõ-testület döntése szükséges.
 
Botzheim István polgármester: Ez az elõterjesztés ebben a tárgyban a maximumot tartalmazza, tehát a Képviselõ-
testületen múlik, hogy születik-e benne döntés vagy sem. A Hivatal elkészítette a pályázati dokumentációt, és 
beszerezte az ajánlatokat. Ma le tudják zárni az ügyet.
 
Gromon István alpolgármester: A Hivatal mindent megtett, ami elvárható tõle, maximálisan értékeli a Hivatal 
munkáját. Ennek ellenére számára nem megnyugtató, hogy egy ilyen privatizáció esetleg a közétkeztetés romlásához 
vezetne. Ezért azt fogja javasolni, hogy a Képviselõ-testület vonja vissza az eredeti határozatát, ami a közbeszerzési 
pályázat kiírására vonatkozott, és ezt az egész témát vegyék le a napirendrõl. Indoklásként idézett Zoltai Gyuláné 
levelébõl, mely szerint a város gyermekeinek és szociális ellátottainak étkeztetésébõl nem vonulhat ki megbízásos 
szerzõdéssel az Önkormányzat, ennél sokkal nagyobb a felelõssége. A szakértõ három megoldást sorol fel, melybõl a 
KHT-s megoldás az, ami leginkább szóba jöhetne, és ami garanciát nyújtana arra, hogy a minõség ne romoljon és 
gazdaságilag is az Önkormányzat szándékai szerint mûködjön ez az étkeztetés. De ennek a kidolgozási foka 
alacsony, és ez alapján nem lehet a döntést meghozni. A KHT felvázolása egy óriási munka, amit a Hivataltól nem 
várható el. Határozati javaslata, hogy ezt a kérdést vegyék le a napirendrõl, és vonják vissza a 11/2001. (I.15.) 
határozatot.
 
Pándi Gábor: Ezt jobban át kell gondolni, mert ha a privatizáció megtörtént, nem lehet visszacsinálni. Ha nem teszik 
meg, a  konyhákra sok pénzt kell majd fordítani rövid idõn belül. A konyhákat jó lenne leválasztani az oktatási 
intézményekrõl, mivel külön álló dolog, nem közvetlenül kapcsolódik az oktatáshoz. Nem tisztán látható a 
finanszírozás. Egy szakértõvel meg kellene nézetni, mi a leghatékonyabb megoldás, ami még finanszírozható, de 
garancia a minõségre, és jelenleg a konyhákban dolgozókat továbbra is foglalkoztatni lehet. Még nincs abba a 
stádiumban, hogy döntsenek róla.
 
Gromon István alpolgármester: Ha nem akarják végleg az ügyet elfelejteni, érdemes  Zoltainé szakértõi 
véleményében lévõ 3. ponttal foglalkozni. Meg kellene vizsgálni, hogy mi lenne a KHT elõnye. A KHT az 
Önkormányzat tulajdona lenne, beleszólhatna a tevékenységébe, a munkatársakat nem kell elbocsátani, több fizetést 
kaphatnának, az étkeztetés a településen belül lenne megoldva, és a KHT lehetõvé tenné az étkezési díjak 
kompenzálását. Kérdése volt, hogy kéne a KHT alapításhoz elindulni.
 
Bolláné Bognár Margit Gazdasági irodavezetõ: Gödöllön vett részt egy konferenciát, és a városban egy 
közétkeztetési  KHT mûködik, ahol a vezetõk felajánlották az érdeklõdõ Önkormányzatoknak a segítséget. Minden 
dokumentációt a rendelkezésre bocsátanak, amennyiben a Képviselõ-testület így dönt.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy a közbeszerzési pályázat kiírásáról szóló határozatot vonják vissza, 
és helyette hozzanak egy határozatot, hogy a Hivatal ezeket a dokumentációkat szerezze be, és azok alapján, ezeket 
mellékelve készüljön elõterjesztés, amely a KHT megalakítására tenne javaslatot.
 
Pándi Gábor: Ez jónak találja, és az októberi testületi ülésre készüljön el az elõterjesztés,  akkor talán ez a következõ 
költségvetési évben megoldható.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel Gromon képviselõ határozati javaslatát. Visszavonás és KHT 
megalakítása.
 
No: 44.
Képviselõ-testület a javaslatot 5 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.



 
Gromon István alpolgármester: Javasolta, hogy a határozati javaslatát bontsák kétfelé, elõször a határozat 
visszavonásáról, majd a KHT-vel kapcsolatos dokumentációk beszerzésérõl döntsenek.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a közétkeztetéssel kapcsolatos Képviselõ-testületi határozat 
visszavonását.
 
No: 45.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  254/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata a 11/2001. 
(I.15.) Kt.sz. határozat visszavonásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 11/2001. (I.15.) Kt.sz. Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata ellátottai étkeztetése biztosításáról szóló határozatát visszavonja.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Polgármester
 
Képviselõ-testület a határozatot 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás igen szavazattal hozta.
 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a KHT-vel kapcsolatos dokumentációk beszerzését.
 
No: 46.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  255/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozata Pilisvörösvár 
Város ellátottai étkeztetésére KHT létrehozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a Jegyzõt, hogy Pilisvörösvár Város 
intézményeinek közétkeztetési feladatait ellátó KHT megalakításához szerezze be a szükséges dokumentációkat, és 
azokat terjessze a 2001. október 29-i rendes ülésen a Képviselõ-testület elé. 
 
Határidõ: 2001. október 29.                                                      Felelõs: Polgármester
 
Képviselõ-testület a határozatot 6 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.
 
 
Botzheim István polgármester: Bejelentette, hogy a következõ rendkívüli Képviselõ-testületi ülés július 23-án lesz a 
fegyelmi eljárás lezárása miatt. Megköszönte a megjelentek munkáját, és 20.15 órakor bezárta az ülést.
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
 

Botzheim István                                                        Kókai Józsefné
 polgármester                                                  mb. igazgatási irodavezetõ
                                                                                      jegyzõ h.

 


