
Jegyzõkönyv

 

Készült: 2004. március 11. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme

 

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

 

Távollétét nem jelezte: Halmschláger Antal, Zbrás Pálné

 

Meghívottak: dr. Kõrösy Judit mb. jegyzõ

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2004. március 11. napján. Megállapította, 
hogy a Képviselõ-testület 16 fõvel határozatképes. Sürgõsségi indítványként javasolja napirendre venni az Európai 
Uniós csatlakozás megünneplésével kapcsolatos pályázatokhoz önrész biztosítása (Et.: 43/2004.) és a Szabadság utca, 
és Szent Erzsébet utca cseréje (Et.: 42/2004.) címû napirendeket. Szavazásra tette fel a módosított napirend 
elfogadását. 

 

No: 1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

Napirendi pontok:                                                                                                Elõadó:

1.) Európai Uniós csatlakozás megünneplésével kapcsolatos 
pályázatokhoz önrész biztosítása 
(Et.: 43/2004.)

 

Pándi Gábor 
ÜB elnöke, SRB tag

2.) Szabadság utca, és Szent Erzsébet utca cseréje 
(Et.: 42/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

Zárt 
ülés

Jelentés Pilisvörösvár Önkormányzati Képviselõ-testület ének 
23/2003.(I.29.) Kt.sz. határozat alapján Heider László jegyzõvel 
szemben lefolytatott vizsgálóbiztosi vizsgálatról  (Et.:1-5/2004.) 
Pilisvörösvár Önkormányzati Képviselõ-testület ének 
23/2003.(I.29.) Kt.sz. határozat alapján Heider László jegyzõvel 
szemben lefolytatott vizsgálóbiztosi vizsgálatról készült 
jelentésben foglaltak alapján készült érdemi ellenkérelem, 
valamint a Képviselõ-testületnek szóló tájékoztatás (Et.: 1-
6/2004.)
Ruttkai Ügyvédi iroda levele Et.: 1-7/2004.)

Zbrás Pálné
vizsgálóbiztos



 

 

1. napirendi pont
Európai Uniós csatlakozás megünneplésével kapcsolatos pályázatokhoz önrész biztosítása (Et.: 43/2004.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Pándi Gábor:  A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot írt ki az Uniós csatlakozás megünneplésére, és az ezzel 
kapcsolatos zászlófelvonására. Az Önkormányzat 2 pályázatot kíván beadni, amelyhez önrészre van szükség. Április 
30-ra iskolai szünettel egy egész napos tömegsportos rendezvényt, és koncertet szerveznek. Szombati napra is 
hasonlóak a programok kibõvítve tûzijátékkal. A pályázat elnyerésének nagy esélyeit látják. Az elsõ pályázatnál 
elnyerhetõ összeg 1 millió Ft, a másodiknál 400 eFt. Ehhez 460 eFt önrészre van szükség. A fedezet forrása az OKB 
felhasználható kerete. Kéri a képviselõk támogatását. A Sport és Rekreációs Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az 
elõterjesztést.

 

Temesvári Anna: Az OKB az elõterjesztést még nem tárgyalta. Támogatja az elõterjesztést, viszont problémája, hogy 
összesen 700 eFt-ja van a bizottságnak, amelyet kulturális célra különített el, és ebbõl most igen nagy részt 
szakítanának le erre a célra. Kéri, hogy ha van rá mód, akkor az önrész egy részét vállalná az OKB, és így maradna az 
év hátralévõ részében elõforduló igényekre is tartalék.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a pénzfelhasználáshoz nem szükséges-e az OKB hozzájárulása?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A pályázatra gyorsan kell reagálni, ezért került sürgõsségi indítványként 
napirendre.

 

Bruckner Katalin: Holnap van a pályázat beadásának határideje, ezért az idõ sürgeti a képviselõket.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kéri, hogy a második pályázatra keressenek forrást.

 

Müller János: Javasolja, hogy az általános tartalékkeretbõl biztosítsanak 200 eFt-ot önrészként.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Javasolja azzal kiegészíteni a határozatokat, hogy a fedezet forrása az OKB 
kerete, valamint a 2004. évi költségvetés általános tartalékkerete.  Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. 
sz. határozati javaslatot.  

 

No: 2 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 56/2004. (III. 11.) Kt. sz. határozata a csatlakozási 
ünnepségen történõ zászlófelvonásra benyújtott pályázatról



 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Miniszterelnöki Hivatal által 
kiírt Ref.: EU-PRO2 ZA elnevezésû pályázaton, és biztosítja az ehhez szükséges 224. 000 Ft fedezetet. A fedezet 
forrása az Oktatási Bizottság kulturális programok szervezésére elkülönített kerete, valamint a 2004. évi költségvetési 
rendelet általános tartalékkerete.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                                    Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.

 

 

No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 57/2004. (III. 11.) Kt. sz. határozata a csatlakozási 
ünnepséggel kapcsolatos pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Miniszterelnöki Hivatal által 
kiírt Ref.: EUV2 elnevezésû pályázaton, és biztosítja az ehhez szükséges 390. 000 Ft fedezetet. A fedezet forrása az 
Oktatási Bizottság kulturális programok szervezésére elkülönített kerete valamint a 2004. évi költségvetési rendelet 
általános tartalékkerete.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidõ: azonnal                                                                                    Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

2. napirendi pont
Szabadság utca, és Szent Erzsébet utca cseréjét (Et.: 42/2004.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Ismertette a tegnapi nap folyamán a PEMÁK-kal tartott megbeszélés lényegét. 
Elhangzott a PEMÁK részérõl, hogy õk a Szent Erzsébet utca helyreállítására pénzt nem fognak áldozni. Ahhoz, hogy 
rendbe hozathassák a Szent Erzsébet utcát, ahhoz építési engedélyt kell készíteni. Ennek feltétele, a két út tulajdonosi 



cseréje. Kéri, hogy a testület támogassa az elõterjesztést.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ahhoz, hogy a két út cseréje megtörténhessen, ahhoz a Képviselõ-
testületnek az elõterjesztésben szereplõ határozatot el kell fogadni.

 

Müller Márton: Elõrelépést jelentene a két út cseréjének végrehajtása.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 58/2004. (III. 11.) Kt. sz. határozata a Szabadság 
utca és a Szent Erzsébet utca cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szabadság utca, 
Szent Erzsébet utca cseréjére vonatkozó tulajdonosi és Közút kezelõi megállapodást a PEMÁK KHT-vel közösen a 
Pest Megyei Közlekedési felügyelet benyújtsa.

 

Határidõ: 30 nap                                                                    Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta az ülését 18:27 órakor.

 

K.m.f.

 

           Grószné Krupp Erzsébet                                                dr. Kõrösy Judit
                     polgármester                                                               mb. jegyzõ 


