
Ikt. szám: 01-352-10/2009.
 

Jegyzõkönyv  
      
Készült: 2009. május 20. napján 19-kor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme   
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Kimmelné 
Sziva Mária, dr. Kutas Gyula, Molnár Sándor, Müller János, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Szakszon József, 
dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán,
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Kõrösy János,    
 
Távollétét jelezte: Lukács Katalin Ágnes, 
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ, dr. Ferencz Dóra ügyvéd, dr. Szotyori 
Judith ügyvéd. 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és a vendégeket. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 15 fõvel határozatképes. Sürgõséggel kéri napirendre venni a 97/2009. sz. elõterjesztést 
(Heider László közszolgálati jogviszonyának megszüntetése). Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételét 
és a napirendi pontok sorrendjének elfogadását. 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirend pont felvételét és a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (15 
fõ) 15 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Javasolja, hogy 1. napirendben és zárt ülés keretében tárgyalják meg az 
elõterjesztést (97/2009.). Szavazásra tette fel a napirendi pont módosításának elfogadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a napirend módosítását a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 15 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                           Elõadó:
 

1.)            Heider László közszolgálati jogviszonyának 
megszüntetése (Et.: 97/2009.)                  ZÁRT ÜLÉS

 

Gromon István
polgármester

2.)            Rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról (Et.: 89/2009.)

 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

3.)            Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
2008. évi szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 
90/2009.) 

 
4.)            Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata 2008. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Et.: 
91/2009.) 

 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
dr. Krupp Zsuzsanna

jegyzõ



5.)            A Német Nemzetiségi Általános Iskola nyugdíjba 
vonuló pedagógus státuszának további biztosításáról 
(Et.: 93/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

6.)            A Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Pilisvörösvár részére a negyedik napközis csoport 
(tanulószoba) ellátásának biztosítása (Et.: 95/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

7.)            A Német Nemzetiségi Óvoda ideiglenes (15 fõs) 
csoportszobájának bõvítése (Et.: 94/2009.) 

 

Szakszon József 
alpolgármester

8.)            Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, 
Városi Könyvtár Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény költségvetésének 
átcsoportosítása (Et.: 96/2009.) 

 

Gromon István
polgármester

9.)            Szavazatszámláló Bizottság tagjainak pótlása (Et.: 
92/2009.) 

 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelt el.
 

Zárt ülés napirendje
 

Heider László közszolgálati jogviszonyának megszüntetése (Et.: 97/2009.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 
Gromon István polgármester: Kéri dr. Kutas Gyulát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a 
szavazás eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.  
 
dr. Kutas Gyula: Tájékoztatta a jelenlévõket a Heider László közszolgálati jogviszonyának 
megszüntetésével kapcsolatos titkos, urnás szavazás eredményérõl. A Képviselõ-testület 13 igen, 1 nem és 1 
érvénytelen/tartózkodás szavazattal Heider László közszolgálati jogviszonyát felmentéssel 
megszüntette.          
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 72/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata 
Heider László közszolgálati jogviszonyának megszüntetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Heider László közszolgálati 
jogviszonyát a Pest Megyei Bíróság, mint II. fokú bíróság 8.Mf.20.050/2009/5. számú ítélete alapján 2009. 
május 21. napjával a Ktv. 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján felmentéssel megszünteti.     
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2005. szeptember 19. napján meghozott 
144/2005. (IX. 19.) Kt. számú határozatával megállapította Heider László szakmai alkalmatlanságát. A 
Heider László jegyzõ által indított, a minõsítés megsemmisítésére irányuló perben a minõsítésnek az 
alkalmatlanságra vonatkozó megállapítását az I. és II. fokú Bíróság változatlanul hagyta. 
 
 
 
 



A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Ktv. szabályai szerint a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester

A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (15 fõ) 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazatával hozta.            
 
 

Nyílt ülés folytatása 2005

 
 

2. napirendi pont
Rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Et.: 89/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelettervezetet a kiosztásra került módosító 
javaslattal, melyet ismertetett: a 20. §-t a következõképpen javították:
 
(2) Az ápolás ellenõrzésére az ápolt személy tartózkodási helyén a jegyzõ jogosult.
 
(3) A jegyzõ az ápolási díj megállapítását megelõzõen, vagy a felülvizsgálat során megkeresi a Családsegítõ 
szolgálat vezetõjét, aki az ápoltat – az ápolt kérésének megfelelõen további segítségnyújtás érdekében – a 
gondozási helyen felkeresi. Amennyiben a Családsegítõ Szolgálat munkatársa az ápolt elhanyagolását 
tapasztalja, a jegyzõ felé haladéktalanul jelzéssel él.    
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Helyi Szociális Kerekasztal is tárgyalta az elõterjesztést, és a 
módosításokkal együtt támogatta a rendeletet. 
 
Hegyes Józsefné aljegyzõ, igazgatási osztályvezetõ: Elírás történt és szeretné, ha a 24. § (1) bek. javításra 
kerülne, mivel nem a „c) pont” szerint kell hivatkozni a krízissegélynél, hanem az „e) pont” alapján kell 
meghatározni a jogosultságot.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelettervezet elfogadását 
az elhangzott módosításokkal. 
 
No: 3
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2009. (V. 22.) számú rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
 
A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

3. napirendi pont



Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. évi szociális feladatainak ellátásáról (Et.: 
90/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy a Helyi Szociális Kerekasztal is tárgyalta és támogatta a beszámoló elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 73/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 2008. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

4. napirendi pont
Átfogó értékelés Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról (Et.: 91/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy a Helyi Szociális Kerekasztal is tárgyalta és támogatta az értékelés elfogadását. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 74/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelmérõl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a 2008. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, aki a kézhezvételtõl számított 30 napon 
belül javaslattal élhet Önkormányzatunk felé.
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola nyugdíjba vonuló pedagógus státuszának további biztosításáról 

(Et.: 93/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 75/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár nyugdíja vonuló pedagógus státuszának további 
biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Pilisvörösvár nyugdíjba vonuló pedagógus státuszát továbbra is biztosítja, mivel feladatcsökkenés az 
intézményben nincsen.
 
Határidõ: 2009. július 1.                                                                                     Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a negyedik napközis csoport 

(tanulószoba) ellátásának biztosítása (Et.: 95/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 76/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2009/2010-es tanévtõl a negyedik 
napközis csoport (tanulószoba) ellátásának biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. §-a (2) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az évek óta tartó 
folyamatos igény alapján a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár részére a 2009/2010-es 
tanévtõl határozatlan idõre biztosítja a korábban 1-1 tanévre biztosított tanulószobai ellátást.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet a fentiek 
figyelembevételével készítse elõ, és nyújtsa be jóváhagyás céljából.
 
Fedezet forrása a 2009. évi intézményi költségvetés.



 
Határidõ: 2009. szeptember 1., illetve folyamatos                                            Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Óvoda ideiglenes (15 fõs) csoportszobájának bõvítése

(Et.: 94/2009.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását.
 
Preszl Gábor: Kérdése, hogy ez a kérés az óvodavezetõ igénye?
 
Gromon István polgármester: Igen, ez a kérés az óvodavezetõ kérése volt. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 77/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda ideiglenes (15 fõs) csoportszobájának bõvítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda 
ideiglenes (15 fõs) csoportszobáját bõvíti 25 férõhelyes csoportszobává, az ebédlõ egy részének 
leválasztásával.
A bõvítés tárgyi feltételeinek kialakítására, a válaszfal építésére 906.720 forint összeget biztosít a Képviselõ-
testület, pénzeszköz átadásként, az általános tartalékkeret terhére.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a bõvítésre kerülõ csoportszoba egésznapos mûködésének biztosítására 
2009. szeptember 1-jétõl 2011. augusztus 31-ig, határozott idõre 0,5 pedagógus státuszt biztosít. A 
Képviselõ-testület 2011. május 31-ig a státusz további biztosításáról az óvodai férõhelyet igénylõk alapján 
dönt.
A Képviselõ-testület a státusz személyi jellegû juttatásainak fedezetére 288.650 forint összeget, a 
járulékokra 86.058 forint összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendelt módosítását készítse elõ, nyújtsa be 
jóváhagyás céljából.   
 
Fedezet forrása a 2009. évi általános tartalékkeret.  
 
Határidõ: azonnal, 2009. szeptember 1.                                                          Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont



Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény költségvetésének átcsoportosítása (Et.: 96/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 78/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény költségvetésének átcsoportosítási kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános 
Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2009. évi 
költségvetésében szereplõ, a Városi Könyvtár festésére biztosított 1 millió forintot az alábbiak szerint 
átcsoportosítja:
 
Vörösvári Napok”                                                                  700.000 forint
Hangversenyzongora szerelés költségei                                    150.000 forint
Egyéb karbantartási költségek                                     150.000 forint

 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletmódosítást készítse elõ, nyújtsa be 
jóváhagyás céljából.
 
Fedezet forrása a 2009. évi költségvetési rendelet
 
Határidõ: azonnal                                                                                           Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak pótlása (Et.: 92/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 79/2009. (V. 20.) Kt. sz. határozata a 
szavazatszámláló bizottsági új tagjainak megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdése alapján szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja a 
következõ személyeket:
 
    Fuchs Bernadett (Pilisvörösvár, Kápolna utca 133.)
    Fuchs Nikolett (Pilisvörösvár, Kápolna utca 133.)



    Marlok Andrea (Pilisvörösvár, Angeli köz 3.)
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ/ HVI vezetõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 2022- kor.                      
   
    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                        Gromon István                                                 Hegyes Józsefné aljegyzõ,
                         polgármester                                                     igazgatási osztályvezetõ
                                                                        


