
Ikt. szám: 01-168/30/2012.
 

Jegyzõkönyv
 
 
 

Készült: 2012. december 13. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János   
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János, dr. Kutas Gyula
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezetõ, Fogarasy Attiláné 
tankerületi-igazgató, Pilis Tv, Vörösvári Újság
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 10 
fõvel határozatképes. Sürgõsséggel kérte napirendre venni a 251/2012. sz. „Igazgatási szünet elrendelése a 
két ünnep közötti idõszakra” címû elõterjesztést és javasolta 2. napirendként megtárgyalni. Szavazásra tette 
fel a napirendi pont felvételét és a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendeket a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                        Elõadó:
 
1.)
               
 

Az alapfokú iskolák állami fenntartásba adásával 
kapcsolatos megállapodások aláírása (Et.: 249/2012.)

Gromon István 
polgármester

 
2.)
               
 

Igazgatási szünet elrendelése a két ünnep közötti 
idõszakra (Et.: 251/2012.)

dr. Krupp Zsuzsanna 
jegyzõ

 
 
 

1. napirendi pont
Az alapfokú iskolák állami fenntartásba adásával kapcsolatos megállapodások aláírása (Et.: 249/2012.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az anyagot nagyon rövid 
határidõn belül kellett elkészíteni, múlt héten pénteken jelent csak meg az a jogszabály, mely alapján az 
elõterjesztés elkészült. Komoly munka volt a mellékletek és a hozzá kapcsolódó nagymennyiségû anyag 
összegyûjtése és a dokumentumok elkészítése. A feladat nagy részét a három intézmény végezte, ezúton is 
köszönetet mond mindenkinek, aki részt vett az elõkészületekben. A város közösségét és így a Képviselõ-
testületet leginkább érintõ melléklet a 7. számú, mert az tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges 
vagyontárgyak ingyenes használatba adását. Mint ismeretes, a Tankerület részére, a Járási Hivatalhoz 
hasonlóan át kell adni mindazokat az ingó és ingatlan vagyonokat, melyek a feladatellátáshoz (azaz az 
iskolák fenntartásához) szükségesek. Elmondta, hogy a táblázatokat úgy kell értelmezni, hogy azokat az 
eszközöket adják át az intézményfenntartónak, amely az oktató-nevelõ munka ellátásához kizárólagosan és 
nélkülözhetetlenül szükséges. Például egy tantermet igen, de egy aulát, mely közös használatú helyiség, nem 
adják kizárólagos használatba. A 7-es mellékletben tehát jellemzõen a tantermek és irodák szerepelnek, a 



közös használatú helyiségekrõl a késõbbiekben állapodnak meg.
 
Fogarasy Attiláné: Valóban nagyon rövid határidõn belül kellett ezt a feladatot elvégezni. Megköszönte 
jegyzõ asszonynak a jogi segítségnyújtást. Sok településen a leltárt már a jogszabály megjelenése elõtt 
elkészítették, ez nagy segítség volt Pilisvörösváron is. Az átadás-átvétel során aláírják a keretmegállapodást, 
majd január 15-ig a tankerület minden településsel egy részletes használatbavételi szerzõdést fog kötni. A 
tankerület intézkedései minden esetben a Klebersberg Intézményfenntartó Központ felhatalmazásával 
történnek. Minden település a helyi sajátosságainak megfelelõen ezt a szerzõdést még ki fogja egészíteni. 
Januártól a fenntartás a szakmai irányítást jelenti, a mûködtetés pedig az üzemeltetést. Amennyiben az 
Önkormányzat vállalta a mûködtetést, az a három féltõl (Tankerület, Önkormányzat, Intézmény) egy komoly 
együttmûködést fog jelenteni. Pilisvörösváron is ez a helyzet, mert Vörösvár is vállalta a mûködtetést.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a városnak nagy szerencse, hogy a tankerületnek olyan 
igazgatója lesz, aki már konkrétan ismeri az intézményeket, a szakmai partnereket, a valóságos és reális 
helyzetet.
 
Preszl Gábor elnök: Kérdése, hogy a Fõ u. 66. sz. alatti épület miért szerepel a mellékletben? A kétnyelvû 
oktatást milyen módon érinti a tankerületek létrehozása, illetve az intézmények állami fenntartásba vétele.
 
Fogarasy Attiláné: Lehetett olyan híreket hallani, hogy a kétnyelvû oktatás esetleg háttérbe szorul, azonban 
ez nem a nemzetiségi intézményekre vonatkozott. Nincs tudomása arról, hogy bármi veszélyeztetné a 
kétnyelvû oktatás jövõjét, színvonalát vagy mûködését. Felmerült a kérdés, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat milyen módon fog egyetértési jogot gyakorolni a nemzetiségi iskolák tekintetében? A 
nemzetiségi törvény alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak változatlanul megmarad az egyetértési 
joga (pl. az intézményvezetõk kinevezésénél).
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Az Önkormányzat alapelve, hogy a kötelezõ feladatok tekintetében a város 
infrastruktúráját elsõsorban a pilisvörösvári lakcímmel rendelkezõ gyerekek használják, legfõképpen azért, 
mert az Önkormányzat a kötelezõ feladatait a pilisvörösvári gyerekek érdekében kell, hogy teljesítése. Igaz 
ez leginkább akkor, amikor véges az infrastruktúra és a költségvetés is korlátozott. Hogyan érvényesítheti a 
Tankerület a jövõben ezt az elvet, miszerint a helyi iskolát elsõsorban a helyiek használják, hiszen eddig is 
minden önkormányzatnak kötelezõ feladata volt az iskolák fenntartása, sokan mégsem tudtak ezen 
elõírásnak megfelelõ színvonalon eleget tenni. A nem helyiekre vonatkozó települési költségmegtérítési 
kötelezettséget nem tartja elegendõ garanciának, hiszen sok település képtelen lesz kifizetni a gyermekei 
után járó iskola-használati díjat.
 
Fogarasy Attiláné: A kérdéssel mindenképpen foglalkozni kell, mert minden település azt szeretné, hogy a 
gyerekek a lakhelyüknek megfelelõ iskolába járjanak, tehát a Tankerület és az Önkormányzat közös érdeke, 
hogy a gyerekek saját városukban járjanak iskolába. Az Önkormányzat kiszámlázhatja egy nem 
pilisvörösvári gyerek ellátásnak költségét, azonban ez ellenkezik az alkotmányos joggal, a szabad 
iskolaválasztással. A kérdést rendezni kell majd. A felmerülõ problémákat a tankerület jelzi a fenntartónak.
 
Gromon István polgármester: A Fõ u. 66. azért került bele az elõterjesztésbe, mert az épületet korábban 
ingyenes használtba adták a Járási Hivatal mûködése céljából, ugyanakkor január 1-jétõl a járási tankerület 
létrejöttével annak mûködéséhez is helyiséget kell biztosítani. Egyetértés van a tankerület-vezetõ asszonnyal 
abban a tekintetben, hogy kívánatos lenne, hogy a tankerület a Fõ u. 66-ban mûködjön. Ezt a stratégiai végsõ 
állapotot rögzítik az okiratokban, azaz, hogy a tankerület számára helyiséget biztosítanak a Fõ u. 66. sz. 
alatti épület 1. emeletén, miután azt beépítették. A nem pilisvörösvári gyerekek oktatásával kapcsolatban 
úgy gondolja, hogy semmilyen garancia nincsen arra, hogy a számlát az adott település Önkormányzata ki is 
fogja egyenlíti. Viszont a már beiratkozott gyerekeknek tanulói jogviszonya van az iskolával. Ezeknek a 
gyerekeknek a taníttatása alaptalanul terheli a vörösvári Önkormányzatot. Erre valamilyen megoldást kell 
találni.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A mûködtetést nem vállaló a településeknek is valamilyen 



mértékû összeget fizetniük kell az államnak, mely a mûködtetéshez való hozzájárulást biztosítja, de az 
kevesebb lesz, mint amibe ténylegesen kerül az intézmény mûködtetése. Ezért úgy gondolja, hogy a 
mûködtetést nem vállaló Önkormányzatok kissé könnyebb helyzetben lesznek, mint akik vállalták a 
mûködtetést.
 
Gromon István polgármester: Szeretné pontosítani: az intézmények mûködtetéséért minden 
Önkormányzat fizetni fog, csak azt nem lehet tudni, hogy milyen mértékben. De véleménye szerint egy 
olyan településen, amelynek múltja, hagyományai és egy erõs közössége van, ott történelmi és stratégiai cél, 
hogy az Önkormányzat mûködtesse az iskolákat. Mûködtetõként mindenképpen nagyobb beleszólása van az 
Önkormányzatnak az iskola életébe, és így folyamatos kapcsolatban áll az iskolával. Javasolta a határozati 
javaslat 3. bekezdésének elsõ mondatát kiegészíteni az alábbiakkal: A Képviselõ-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás és a (három intézményhez tartozó) mellékletek „és a december 15-vel 
határidõs mellékletek aláírására”, mert most csak a december 15-vel határidõs mellékletek kerülnek 
aláírásra. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását a kiegészített 
módosítással.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 235/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) 
és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola állami fenntartásba adásáról szóló 
megállapodás aláírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § -a és a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló törvény-tervezet alapján jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola állami fenntartásba 
való átadására vonatkozó, „a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggõ intézmény 
átadás-átvételérõl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról” címû megállapodást.
 
Fenti jogszabályhelyek és a mellékelt megállapodás értelmében a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási 
Iskola 2013. 01. 01. napjától állami fenntartásba kerül, miközben az intézmények mûködtetését továbbra is 
Pilisvörösvár Önkormányzata végzi.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a (három intézményhez tartozó) 2012. 
december 15-ével határidõs mellékletek aláírására és felkéri a jegyzõt, hogy a vagyonelemek használatával 
kapcsolatos, részleteket is tartalmazó megállapodásokat a jogszabály szerinti 2013. 01. 15-i határidõig 
terjessze be elfogadás céljából, illetve koordinálja az intézmények április végéig tartó átadás-átvételi 
eljárásának lezárását.
A vagyonhasználati megállapodásban külön rendelkezni kell legalább a következõ kérdésekrõl:

-         a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola ideiglenes helyiséghasználata a volt 
Templom Téri Óvoda épületében,

-         a Zeneiskola helyiséghasználata a Mûvészetek Háza épületében,
-         az iskolák tanítási idõn kívüli helyiségeinek önkormányzati hasznosítása,
-         a mindhárom iskola mûködtetését végzõ technikai alkalmazottak által használt helyiségeknek és a 

munkájukat segítõ eszközöknek az önkormányzat által való további kizárólagos használata.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet tervezését az intézmények átadásának 
figyelembe vételével kezdje meg.
 



Határidõ: folyamatos                                                   Felelõs: polgármester, jegyzõ, állami fenntartásba 
kerülõ intézmények és a GESZ vezetõi

 

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Igazgatási szünet elrendelése a két ünnep közötti idõszakra (Et.: 251/2012.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi-, 
Oktatási-, és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozatot. Elmondta, hogy idén 
jogszabályi lehetõség van arra, hogy a Hivatal bezárjon az ünnepek között, mely ebben az évben két 
munkanapra vonatkozna. Ezért Jegyzõ asszony javasolta, hogy rendeljenek el igazgatási szünetet. A két nap 
a köztisztviselõk évi rendes szabadságából kerül levonásra. Az igazgatási szünet némi rezsi-, és fûtésköltség 
megtakarítást is jelent. A járások részére történõ feladatátadás és a pénzügyi zárás miatt azonban néhány 
kollegának be kell jönnie dolgozni, és az okmánykiadásnak is folyamatosnak kell lennie. Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 236/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozata a 
két ünnep közötti igazgatási szünet elrendelésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselõkrõl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése és a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésének b) pontja – alapján Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el a 
2012. december 27-i és december 28-i munkanapokra azzal a megszorítással, hogy a KEK KH ajánlása 
értelmében az okmányirodában a járások részére történõ feladatátadás gyakorlati teendõinek végrehajtására 
(pl. ügyiratok átadása, bianco okmányok átadása, átadásra és felküldésre váró okmányok) ezen idõpontban 
kell, hogy sor kerüljön.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazattal hozta.
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 917-kor.     
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyzõ


