
Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2001. február 28. napján 1600 órakor Pilisvörörsvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
nyílt, rendkívüli ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.
 
Jelen voltak: Botzheim István polgármester, Fogarasy Attiláné, Gromon István alpolgármester, Horváth 
József, Kárpáti János, Krupp János, Müller János, Neubrandt István, Sax László, Szakszon József 
alpolgármester, Zsarnóczi Richárd, 
 
Távollétét jelezte:
 
Nem jelezte távollétét: Dr. Freisleben András, Halmschláger Antal, Kós Beatrix, Nick György, Pándi 
Gábor, Bíró Benjámin,
 
Meghívottak: Heider László aljegyzõ, mb. jegyzõ, Szûcs Gáborné Ruzsa Anett szervezési és okmányiroda 
vezetõ, Bolláné Bognár Margit gazdasági irodavezetõ, Bombicz József igazgatási irodavezetõ, Szimeth 
István mûszaki és beruházási irodavezetõ, Fogarasy Attila Vörösvári Újság felelõs szerkesztõje, 
 
Botzheim István Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. 2001. 02. 28. Megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület jelenleg 10 fõvel határozatképes. Tájékoztatta a Képviselõ-testület, hogy a következõ 
rendkívüli testületi ülés március 12-én lesz. 
 
Napirendi pontok:                                                                                         Elõadó:
 

1)      A 2001. évi költségvetési rendelet második olvasata
(Et.: 18-4/2001.)

Botzheim István
Polgármester

 
2)      Pilisvörösvár, 018 hrsz-ú ingatlan értékesítési ügye

(Et.: 33/2001.)
Botzheim István

Polgármester
 

3)      Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2001. 
évi munkaterve
(Et.: 35/2001.)
 

Botzheim István
Polgármester

 

4)      Budaörsi rendõrkapitány kinevezése
(Et.:48/2001)

Botzheim István
Polgármester

 
 

1. napirendi pont
A 2001. évi költségvetési rendelet második olvasata

(Et.: 18-4/2001.)
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Az elmúlt testületi ülésen a kiadási részeket a 
fejlesztésekkel bezárólag a Képviselõ-testület elfogadta. Kéri, hogy a 4. sz melléklet lapozzák fel, ahol a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak bevételei találhatóak, szakfeladatonként és feladatonként.  
 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a vitát. 
 



Gromon István alpolgármester: Kérdése, hogy a bevételi tervezésnél szerepel az üdültetésre egy 
jelentõs bevétel, ennek, hogy ez megvalósul, mennyi a realitása, és milyen kiadásaink lesznek ezzel 
kapcsolatban. Kérdése, hogy az Önkormányzat igazgatási tevékenységénél, miért változott egy hét alatt 
ilyen drasztikusan az összeg, hogy az elõzõ elõterjesztésben 2001. évi tervnél 30 eFt volt beírva, most 
pedig 625 eFt. Általánosságban megemelkedtek a tervezett bevételek. Kérdése, hogy ezek a növekedések 
megalapozottak-e, vagy csak kalkulációk, vagy hasra ütések.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Az üdültetés bevétele a szakfeladatos megnevezéses 
rovatban rendelkezésre áll 8.748 eFt a kiadási részen 10. sz melléklet 12. oldalán az üdültetés kiadása 
8.748 eFt. Az alaptevékenység szolgáltatási bevételeinél, a pályázati, fénymásolási, telephely engedélyi 
díjakkal lett kalkulálva ez a korábban kiküldött anyagot követõen került felmérésre. A kamatbevételeknél 
szintén felmérés volt, ez indokolja az emelkedést. 
 
Neubrandt István: A 3. oldalon szereplõ bevételi összesítõben az alaptevékenység mûködési bevételnél 
mi indokolja a 20 millió Ft-os csökkenést. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Ez a 4 sz. melléklet egy más formában történõ 
csoportosítása, amit elõír a költségvetési törvény. A csökkenés oka a szolgáltatási díjak csökkenése, mert 
a szemétszállítási díjbevétele 2000. évben csak 3-4 millió Ft körül lesz.  A 4 sz. melléklet részletezett 
anyag.  
 
Botzheim István polgármester:  Kérdezi, hogy 4 sz. melléklethez kinek van hozzászólása.
 
Gromon István alpolgármester: Önkormányzati lakbér bevétel miért emelkedett 1 millió Ft-tal, mi 
indokolja.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Az Önkormányzati lakás lakbére a könyvelés után lett 
kikalkulálva, felülvizsgálatra fog kerülni a lakbér bevétel is, elõre kell a lakbéremeléssel tervezni. 
 
Botzheim István polgármester:  Kérdezi, hogy van-e módosító indítvány. Szavazásra tette fel a 4 sz. 
mellékletet elfogadását.
 
No: 1
Képviselõ-testület a határozatot 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
Gromon István alpolgármester: Javasolja, hogy várjanak még fél órát a határozat meghozatalára. Addig 
más tétel legyen megtárgyalva.
 
Botzheim István polgármester: Határozatképtelenségre való tekintettel szünetet rendel el. 
 

Szünet: 16:32-16:46 -ig
 
Botzheim István polgármester: Kérdezi a Jegyzõ urat, hogy ha egy táblázat megszavazása létszámhiány 
miatt nem sikerül, akkor meg lehet-e ismételni a szünet után, miután helyre állt a határozatképesség. 
 
Heider László aljegyzõ: A Képviselõ-testület joga eldönteni, hogy meg kívánja-e ismételni a szavazást. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a 4 sz. melléklet újbóli megszavazását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 4 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 105/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 



2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  4 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 4 sz. mellékletét a Polgármesteri Hivatal szakfeladatait 2001. évi bevételi 
elõirányzatait elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 2 sz. melléklet is ezt tartalmazza, csak bontásban a 
törvény elõírásainak megfelelõen.
 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a vitát, kérdezi, hogy kinek van módosító indítványa. 
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése, hogy a Hivatal, intézmények saját bevételei miért csökkentek 7 
millió Ft-al az elsõ elõterjesztéshez képest. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A csökkenés oka a Zrínyi utcai óvodánál a 
gyermekétkeztetési díjak bevétele helyesbítésre került.
 
Gromon István alpolgármester: Elfogadja a választ. 
 
Zsarnóczi Richárd: Kérdése, hogy ingatlanértékesítés címén be van állítva 10 millió Ft, ami ebben az 
évben ingatlan értékesítésbõl be fog folyni az, 3,5 millió Ft. Kérdése, hogy reálisnak látszik-e figyelembe 
véve más lakás, és ingatlanok értékesítését.
 
Heider László aljegyzõ: Azért nem került nagyobb összeg beállításra, mert nincs olyan döntés, ami 
további ingatlanok eladását célozná meg.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a 2 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 106/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  2 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 2 sz. mellékletét a mûködési és felhalmozási célú bevételek táblázatát elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Ismertette 2. oldalon lévõ 1 sz. mellékletet, ahol a 
mûködési és felalmozási célú bevételek és kiadások együttes levezetése található. Elmondta, hogy a az 
elõzõ ülésen elfogadott határozatok összegekben mennyiben változtatták meg az egyes tételeket. A 
szabadon felhasználható keret 2.014 eFt lett. A végösszeg nem változott.
 
Botzheim István polgármester:  Megnyitotta a vitát.
 
Zsarnóczi Richárd: Kérdése, hogy a TAKTAOSI-nak fizetendõ pénz hol szerepel, és mi a csatorna 
céltámogatási tartalék.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Nem szerepel a költségvetésben a TAKTAOSI. Nincs 
tudomása róla, hogy volna egy ilyen megállapodás is, a szerzõdéssel nem találkozott. A céltámogatás az 
államháztartás felé történõ lejelentés során a teljes összegével kell számolni, amennyiben a Képviselõ-



testület nem mond le róla.  A megkötött szerzõdés alapján a céltámogatás ezzel a 15.301 eFt-al kevesebb 
vehetõ igénybe. Mert a megkötött szerzõdés nincs akkora összegû, hogy a céltámogatás teljes keretét 
kimerítse.
 
Zsarnóczi Richárd: Erre elõbb utóbb pénz kell, költségvetést módosító tétel lesz. 
 
Horváth József: Sikerdíj nem szerepelhet a költségvetésben. Utólag kell kitalálni, hogy mely részbõl kell, 
majd ezt kifizetni. 
 
Gromon István alpolgármester: Az 1sz. melléklethez lenne kérdése, a kiadási oldalon szerepelnek a 
Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásai, ami az elõzõ elõterjesztéshez képest. 30 millió Ft-os eltérés van. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ:  Ez személyi jellegû kiadás.
 
Gromon István alpolgármester: Elnézést kér, elnézte a számokat.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az 1 sz. mellékletet a módosításokkal. 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 107/2001. (II.28.) Kt. sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  1 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 1 sz. mellékletét a mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások együttesenét 
a módosításokkal elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 8. oldal 5 sz. mellékletet kéri, hogy lapozzák fel, az 
intézményeknél a 2001. évi elõirányzatot szeretné ismertetni. 
 
Horváth József: Kéri az irodavezetõ asszonyt, hogy ne részletezze soronként a táblázatot. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a javaslatot, hogy csak a végösszegeket ismertesse 
az irodavezetõ asszony.
 
No: 6
A Képviselõ-testület a javaslatot 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Gromon István alpolgármester: Kérdezi, hogy a költségvetési törvény alapján az 5 sz. melléklet fontos-e, 
mert a mûködést és a felhasználást tartalmazza.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Nem mert ez csak egy részletezés.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az 5 sz. mellékeltet a módosítások átvezetésével.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  5 sz. mellékletérõl
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 5 sz. mellékletét a mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások táblázatait, a 
módosítások átvezetésével elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavetõ: A 6 sz. melléklet az elmúlt testületi ülés döntéseinek 
átvezetésével javasolja elfogadásra.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 6 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 109/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  6 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 9 sz. mellékletét az oktatási intézményekben lévõ céltartalékok meghatározását a 
2001. évi pedagógus béremelés + járulékait elfogadja, az elmúlt Képviselõ-testületi ülés átvezetéseivel.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 8 sz. és a 9 sz. mellékletek beépítésre kerültek már, 
a rendelt mellékletét képezi, ezért javasolja elfogadásra.
 
Neubrandt István: A számítástechnikai pótlék, a 30% nagyon kevés lesz, ezért kéri a megfelelõ idõben, 
legyen rendeletmódosítás.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a 8 sz. és a 9 sz. mellékelt elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 110/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  8, 9 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 8, 9 sz. mellékletét az oktatási intézményekben alkalmazandó pótlékok mértékét 
elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 10 sz. melléket, az összes igényt tartalmazza, bele 
kell dolgozni a felhalmozódási kiadásokat, feladatonként, szakfeladatonként a már elfogadott 
számadatokkal.
 



Müller János: Kérdése, hogy tudunk-e még idén üdültetni, vagy ha nem ne hagyjuk itt az üdültetésre szánt 
összeget.
 
Heider László aljegyzõ: Úgy kell gondolkozni, hogy erre még szükség lehet, hiszen még végleges döntés 
nincs a tábort illetõen.
 
Fogarasy Attiláné: Kérdése, hogy szervezhet-e még tábort ebben az évben.
 
Gromon István alpolgármester: Ha idén még üdültetünk, az vesztes per esetén még növelheti-e a mi 
kiadásunkat.
 
Botzheim István polgármester: Minden évben a 4 millió Ft kiadást jelent. Szavazásra tette fel a 10 sz. 
melléklet elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 111/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  10  sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 10 sz. mellékletét a Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesterei Hivatalának 
2001. évi mûködési kiadásait elfogadja a pénzügyi iroda kiegészítéseivel együtt.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 17 sz. melléklet a több éves kihatással járó 
feladatokat tartalmazza 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 17 sz. mellékelt elfogadását.
 
No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 112/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  17 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 17 sz. mellékletét a több éves kihatással járó feladatokról elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 19 sz. melléklet egy új, de kötelezõ melléklet. 2001. 
január 1-jétõl az önkormányzat 2001. évi elõirányzat felhasználási ütemtervet kell, hogy elfogadjon. Ezt 
mindaddig nem lehetett elkészíteni, amíg a testület a bevétel és kiadásokat el nem fogadta. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a 14 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 113/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  14 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 



második olvasatának 14 sz. mellékletét a Polgármesteri Hivatal szakfeladatait a 2001.évi mûködési célú 
pénzeszköz átadásokat elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: 20 sz. melléklet szintén kötelezõ a három éves 
prognosztizált terv alakítása, amit a módosításokkal javasol elfogadni. 
 
Gromon István alpolgármester: Nem lett volna-e ésszerûbb, ha mind a három évre négy oszlop lett 
volna, tehát külön a mûködési kiadás és a fejlesztési kiadás. Így ez nem kellõen áttekinthetõ. 
 
Horváth József: Ezt a táblázatot az Állami Számvevõszék találta ki. Véleményük, hogy kevesebb táblázat 
szükséges, ami érthetõbb. 
 
Gromon István alpolgármester: Véleménye, hogy a költségvetési melléklet csak annyi legyen, amennyit a 
költségvetési törvény elõír. Amit a testület információ miatt hozzá kér, az tájékoztató táblaként legyen 
csatolva.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 20 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 114/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  20 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 20 sz. mellékletét a Pilisvörösvár Város Önkormányzata mûködési és fejlesztési célú 
bevételi és kiadásai 2001-2002-2003. évi alakulása prognosztizálását elfogadja, a javasolt módosításokkal.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 21 sz. mellékletet az önálló intézmények 
finanszírozási ütemterve is kötelezõ melléklet, ezért javasolja elfogadásra. 
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 21 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 115/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  21 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 21 sz. mellékletét az önálló intézmények finanszírozási ütemtervét elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 



 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A 22 sz. melléklet, amely Pilisvörösvár Város 
Önkormányzat intézményeinek 2001. évi felhalmozási kiadásai.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a 22 sz. melléklet elfogadását.
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 116/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  22 sz. mellékletérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 22 sz. mellékletét a Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek 2001. évi 
felhalmozási kiadásait elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Az 1/a-1/b tájékoztató tábla tartalmazza, az eszköz, a 
vagyon és a pénzeszköz változás bemutatását. 
 
Zsarnóczi Richárd: Kérdése, hogy a 2000. december 31-én a számlán 164 millió Ft volt az Önkormányzat 
bankszámlán, hogyan létezik, hogy ennyi pénzzel fordul az Önkormányzat. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Ez a pénzmaradvány a 16 sz. mellékletben szerepel, 
mint fejlesztési pénzmaradvány 108.731 eFt ez meg lett szavazva, csak elköltve nem lett. Ezek el nem 
végzet határozatok. 
 
Zsarnóczi Richárd: Ennek a pénznek sok a kamata, és ezekkel a pénzekkel lehetne valamit kezdeni. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A szabad pénzeszközöket a Hivatal  leköti, Optima 
értékjegybe, ezen kívül le van kötve a deviza, és 15 millió Ft banki lekötésen.
 
Zsarnóczi Richárd: A lekötött összeg, 26 millió Ft, hogyan létezik az, hogy le van kötve egy ekkora összeg 
és a tartalék mindig üres. 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: A Képviselõ-testület dönt, a Ft lekötött számlák benne 
vannak a költségvetésben. A devizaszámlát a váltáskori értéken lehet szerepeltetni, ez törvény.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az 1/a, 1/b sz. tájékoztató táblák elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 117/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának  1/a, 1/b sz. tájékoztató táblájáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának 1/a, 1/b sz. tájékoztató tábláját, az eszközöket, a forrásokat és a pénzeszköz 
változását elfogadja.
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.



 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási irodavezetõ: Az Állami Számvevõszék felhívta a figyelmet, hogy a 
rendeletbe ne legyenek beépítve a 2000. évi számadatok. Javasolja, hogy egy tartalomjegyzék legyen a 
táblázatokról a rendelet szövege után, és egy címrend, ahol az intézmények és a szakfeladatok besorolása 
szerepel.
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése, hogy a tájékoztató táblák a költségvetésben bennmaradnak-e. 
Javasolja, hogy legyen odaírva, a táblázatok mellé, hogy mely tájékoztató tábla mutatja bõvebben. A 
Polgármesteri Hivatal létszámainál voltak átcsoportosítások, kérdése, hogy mi ennek az oka. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a létszám megtárgyalását. 5 sz. tájékozató táblát.
 
No: 17
Képviselõ-testület a javaslatot 4 igen, 4 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Megnyitja a költségvetés szöveges részérõl az általános vitát.
 
Horváth József: Kérdése, hogy benne van-e a szöveges részben, hogy az intézményvezetõk 
gazdálkodásért felelõsek.
 
Heider László aljegyzõ: Önálló gazdálkodó szervezeti egységnek az intézményvezetõ felelõs a 
gazdálkodásért, ezt egy magasabb rendû jogszabály rendezi.  
 
Horváth József: Javasolja beépíteni a szöveges részbe a javaslatát. 
 
Botzheim István polgármester:
Megnyitotta az 1.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány. 
Megnyitotta a 2.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány. 
Megnyitotta a 3.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány. 
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a 4.§ tárgyalását.  
 
Neubrandt István: Kérdése, hogy a 4.§-nál nem kellene-e nevesíteni a Szakorvosi Rendelõnél, hogy le 
legyen választva a védõnõi szolgálat.
 
Heider László aljegyzõ: A rendelet szerkezete ilyen formán nem ad lehetõséget erre. 
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy a 4.§-hoz nincs módosító indítvány. Megnyitotta az 
5.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány. Megnyitotta a 6.§ tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester:  6.§ /3/ bekezdése tartalmazza azt a tételt, ami a köztisztviselõk 
illetményalapját tekinti. Javasolja kivenni a szöveges részbõl, hiszen a mellékletekben szerepel.
 
Heider László aljegyzõ: Nem baj az, hogy a szöveges részben benne van.
 
Botzheim István polgármester: Megállapította, hogy a 6.§-hoz nincs módosító indítvány. Megnyitotta a 
7.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 8.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 9.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 10.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 11.§ tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester: A 11.§-ban szerepel két helyesírási hiba, kéri kijavítani.
 
Botzheim István polgármester: 
Megnyitotta a 12.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.



Megnyitotta a 13.§ tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester: A 13.§-nál a költségvetési szervek biztosítást kötnek, ezért kérdezi, hogy 
meg van-e ez minden intézménynél.
 
Botzheim István polgármester: 
Megnyitotta a 14.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 15.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 16.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 17.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 18.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 19.§ tárgyalását.
 
Horváth József: Javasolja a 19.§ /2/ bekezdésként belevenni, hogy az önállóan gazdálkodó intézmények 
vezetõi az intézmény gazdálkodásáért és a költségvetési rendelet betartásáért felelõsek. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a módosító indítványt.
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 118/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
2001. évi költségvetési rendelet második olvasatának szöveges részérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi költségvetési rendelet tervezet 
második olvasatának szöveges részének 19.§-sa /2/ bekezdésébe az alábbiakat beépíteni: „Az önállóan 
gazdálkodó intézmények vezetõi az intézmények gazdálkodásáért és a költségvetési rendelet betartásáért 
felelõsek.”
 
Felkéri a jegyzõt, hogy a 2001. költségvetési rendeletet a fentiek figyelembe vételével állítsa össze.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester: 
Megnyitotta a 20.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító indítvány.
Megnyitotta a 21.§ tárgyalását.
 
Gromon István alpolgármester: 21.§-nál a bérbeadásokat kéri, hogy az Önkormányzati intézmények 
bérbeadását rendezze.
 
Heider László aljegyzõ:  A költségvetésbe nem kerülhet be, az intézmény vezetõje bérbe adhatja, ez 
szerepel az alapító okiratában. A Képviselõ-testület tehet ajánlást az intézménynek, ha a testület 
meghatároz egy árat, azért az árért nem biztos, hogy ki tudja adni az intézményvezetõ a helyiségeit.
 
Botzheim István polgármester: Kéri, hogy az alpolgármester tegyen határozati javaslatot.
 
Gromon István alpolgármester: Felkérjük a Polgármestert, hogy az intézmények helyiségének 
bérbeadásáról terjesszen egy elõterjesztést a Képviselõ-testület elé, határidõ két hónapon belül.
 
Botzheim István polgármester: Szavazásra tette fel a módosító indítványt.
 
No: 19
Képviselõ-testület a módosító indítványt 4 igen, 4 nem és 3 tartózkodás szavazattal elvetette.
 
Botzheim István polgármester: Megnyitotta a 22.§ tárgyalását, megállapította, hogy nincs módosító 
indítvány.



 
Szakszon József alpolgármester: Javasolja, hogy a költségvetésrõl név szerinti szavazás legyen.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel Szakszon alpolgármester javaslatát.
 
No: 20
A Képviselõ-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel a költségvetés elfogadását.
 
No: 21
A név szerinti szavazás a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

2/2001. (II.28.) Kt.sz. rendelete
a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2001. évi költségvetésérõl

A Képviselõ-testület a költségvetési rendeletet 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta.
 
Gromon István alpolgármester: Szeretné rögzíteni a nemleges szavazatának okát. A költségvetési 
elõterjesztés számai olyan gyakran változtak a költségvetés tárgyalása során, hogy azt az érzetet keltették 
benne, hogy az elõterjesztett számok nem megbízhatóak. Nem érezte a hivatalban azt a mechanizmust 
kiépítve, hogy a testület elé került számok hitelesek és manipulálhatatlanok.
 
Botzheim István polgármester:  Vannak még megszavazott, de még meg nem tárgyalt napirendek.
 

Szünet 18:05-18:10
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár, 018 hrsz-ú ingatlan értékesítési ügye

(Et.: 33/2001.)
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Ismertette az elõterjesztést.
 
Sax László: Kérdése, hogy ez az eladási ár reális-e.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: Igen, mert ez nem építési terület.
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése, hogy látnak-e olyan veszélyt-e, hogy ha Piliscsabának ez 
megvalósul, akkor az elkerülõ utat nem tartják fontosnak.
 
Szimeth István mûszaki irodavezetõ: A kapaszkodó sáv nem oldja meg a nagy forgalmat. 
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 119/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
Pilisvörösvár 018 hrsz-ú ingatlanról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV törvény 1.§ /6/ bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva értékesít a 018 hrsz-ú ingatlanából a PEMÁK KHT részére 116 négyzetméter 
nagyságú területe közút bõvítése céljából 150.800,- Ft-ért.
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerint adásvételi szerzõdést kösse meg.
 
Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: Polgármester



 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal elfogadta.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 

2001. évi munkaterve
(Et.: 35/2001.)

 
Botzheim István polgármester:  Az elõterjesztést a bizottságok tárgyalták.
 
Gromon István alpolgármester: Ami nem valósul meg, azt kéri, hogy törlésre kerüljön. 
 
Zsarnóczi Richárd: Nem látja a bizottsági javaslatokat az elõterjesztésben.
 
Szûcs Gáborné Ruzsa Anett szervezési és okmányiroda vezetõ: A határozathozatalt követõen 
beépítésre kerülnek a bizottsági javaslatok.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 120/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
Képviselõ-testület 2001. évi munkatervérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2001. évi munkatervét elfogadja, mely a 
határozat mellékletét képezi.
 
Elkészítés: azonnal                                                                           Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2001. december 31.
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal elfogadta.
 

4. napirendi pont
Budaörsi rendõrkapitány kinevezése

(Et.:48/2001)
 
Szûcs Gáborné Ruzsa Anett szervezési és okmányiroda vezetõ: Ismertette az elõterjesztést. 
 
Gromon István alpolgármester: Kérdése, hogy van-e a Képviselõ-testület között olyan, aki személyesen 
is ismeri az elõterjesztésben szereplõ urat. 
 
Heider László aljegyzõ: Nem ismeri az illetõt.
 
Botzheim István polgármester:  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 121/2001. (II.28.) Kt.sz. határozata a 
Budaörsi Rendõrkapitányság vezetõjének kinevezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Köves Béla rendõr alezredes Budaörsi 
Rendõrkapitányság vezetõi kinevezését támogatja.
 
Határidõ: 2001. február 28.                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 9 igen szavazattal elfogadta.



 
Botzheim István polgármester: Megköszönte a megjelentek munkáját, bezárta a Képviselõ-testületi ülést 
18:20 órakor.
 
 
 
 

K.m.f.

 

                        Botzheim István                                                      Heider László

  Polgármester                                                   aljegyzõ, mb. jegyzõ
 


