
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2003. április 24. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendes nyílt 
ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger 
Antal, Havas Ferenc, Kárpáti János, Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, 
Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Temesvári Anna, Ujvári Hedvig 2000, Zbrás Pálné.

 

Távollétét nem jelezte: Kós Beatrix

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Kõrösy Judit szervezési 
osztályvezetõ, Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó, Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ, Csohány Klára fõépítész, dr. Guth 
Zoltán igazgató, Sax László NNKÖ elnöke.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2003. április 24. napján, megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 15 fõvel határozatképes. Javasolja, a 6. napirendi pont levételét, továbbá a 12., 13. és a 14. 
napirendi pont elõre hozatalát.
Szavazásra tette fel a módosított napirendet.

 

No: 1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 15 igen szavazattal elfogadta.

 

 

Napirendi pontok:                                                                         Elõadó:

 

1)      
 

Akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés 
bevezetésének engedélyezése a Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 
2003/2004-es tanévtõl (Et.: 53/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

2)      
 

Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola pályázata (Et.: 70/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



3)      
 

Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által 2003. évre 
tervezett Területfejlesztési célelõirányzat keretére 
benyújtandó pályázat (Et.: 71/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

4)      
 

Felvilágosítás kérés

 
 

5)      
 

Polgármesteri beszámoló
(Et.: 59/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

6)      
 

Jelentés a lejárt határidejû határozatokról
(Et.: 69/2002.)

 

Heider László
jegyzõ

7)      
 

Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáró cseréje 
(Et.: 60/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

8)      
 

Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és 
Alapító Okiratának felülvizsgálata (Et.: 58/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

9)      
 

Polgármesteri Hivatal létszámigénye (Et.: 62/2003.)

 

Heider László
jegyzõ

10)  
 

Pilisvörösvári Labdarúgó Sportegyesület elõleg kérelme (Et.: 
63/2001.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

11)  
 

Költségvetés átcsoportosítása bérlakások felújításához
(Et.: 64/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

12)  
 

Együttmûködési megállapodás módosítása a Polgármesteri 
Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények között 
munkamegosztás és felelõsségvállalás tekintetében (Et.: 
66/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

13)  
 

Közösségi Ház pályázata (Et.: 65/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 

Zárt Németh Lajos közgyógyellátásra jogosító igazolvány kérelme 
(Et.: 68/2003.)

 

Kárpáti János
SZEB elnök

Zárt Hermann Józsefné közgyógyellátásra jogosító igazolvány 
kérelme (Et.: 67/2003.)

 

Kárpáti János
SZEB elnök



 

 

1. napirendi pont
Akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés bevezetésének

engedélyezése a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 2003/2004-es tanévtõl 
(Et.: 53/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. Szavazásra tette fel dr. Guth Zoltán igazgató és Búza Jánosné igazgatóhelyettes számára a tanácskozási jog 
megadását.

 

No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jog megadását 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Az akkreditált szakképzéshez a Közgazdasági Egyetemen és a Debreceni Egyetemen 
kívül 4 újabb egyetem is kapcsolódott. A Minisztérium elismerte az oktatási formát azzal a feltétellel, hogy az 
Önkormányzat is támogatja.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a gimnáziumot végzett tanulók milyen továbbképzésben vesznek részt?

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: A 13. évfolyamot meghirdették, mely 8 szakmát ad. Ebbõl 3 szakmát tanítanak az 
iskolában, melynek elvégzése után munkát is biztosítanak a tanulók számára.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mi volt az oka a profilváltásnak? A Gimnázium gazdálkodására ez 
milyen hatással lesz? A pedagógusok milyen átfedésben vannak az alapprofillal, és a diákok számára milyen lesz a 
bekerülési lehetõség?

 

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: 1998-ban 20,4 % volt az önkormányzati támogatás, 1999-ben lecsökkent 8,13 %-ra, 2000-
ben 2%-ra, 2001-ben 0,9 %-ra, 2002-ben 1,3 %-ra. A számsor azt mutatja, hogy Magyarországon nem volt olyan 
intézmény az utóbbi 3 évben, ahol ilyen alacsony lett volna az önkormányzati támogatás.
A gyermeklétszám csökkenésének problémája a Gimnáziumot nem érintette. A jelentkezéseknél a túljelentkezés 
aránya csökkent. A 2 éves akkreditáció bevezetése biztosítaná a létszámot, megnövelné a presztízst és az érdeklõdés is 
nagyobb lesz. A tanárok egy részének kihívást jelent az akkreditációs oktatás bevezetése.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mennyire változott az a nézet, hogy aki érettségit akar letenni az 
jelentkezzen gimnáziumba.

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Magasabb értelmiségi családból származó diákok jelentkeznek gimnáziumba. A tanulók 
70-80%-a kerül be egyetemre, fõiskolára.



 

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

 

No: 3
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 15 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

 

Temesvári Anna: Technikai okok miatt, kéri a szavazás megismétlését.

 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 63/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata akkreditált 
iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés bevezetésének engedélyezése a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolában a 2003/2004-es tanévtõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés 
bevetetését a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 2003/2004-es tanévtõl 
engedélyezi azzal a kikötéssel, hogy az Együttmûködési megállapodásban foglalt kötelezettségeket az intézmény a 
saját bevételébõl köteles finanszírozni, az intézmény támogatását a feladat ellátására nem igényelhet. 
A Képviselõ-testület Az Együttmûködési megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, a benne foglalt 
elkötelezettséget nem vállalja. 

 

Felhatalmazza az intézmény vezetõjét, hogy az Együttmûködési megállapodást –a fentiek alapján- aláírja. 

 

Felkéri a Jegyzõt, hogy a 2003/2004-es valamint a 2004/2005-ös tanév tapasztalatai alapján készítsen hatékonysági 
vizsgálatot az új szakképzés kiadásairól és bevételeirõl, errõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet. 

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: jegyzõ, intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 

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

 

No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 64/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola módosított Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a pedagógiai programot a fentiek alapján dolgozza át, jóváhagyás céljából 
nyújtsa be 2003. június 15-ig. 

 



Határidõ: 2003. június 15.                                                                 Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 nem szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

2. napirendi pont
Német Nemzetiségi Gimnázium és

Közgazdasági Szakközépiskola pályázata (Et.: 70/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Temesvári Anna: Ismertette az OKSB javaslatát.

 

Bruckner Katalin: Úgy gondolja, hogy ha a Német Nemzetiségi Gimnázium a fejlesztésre összegyûjtött 40 millió Ft 
önrészt, akkor a Képviselõ-testületnek támogatnia kell a munkájukat.

 

Molnár Sándor: A bizottságok nem tárgyaltak az ügyben, ezért ha most szavaz róla a Képviselõ-testület, akkor nem 
lesz eredményes.

 

Szakszon József alpolgármester: Az OKSB tárgyalta a napirendi pontot. Az SZMSZ nem írja elõ, hogy minden 
bizottságnak tárgyalnia kell.

 

Falics János: Kéri, hogy a Képviselõ-testület adjon lehetõséget az igazgatónak a pozitív dolgok kifejtésére.

 

Molnár Sándor: Kérdése, hogy mennyi pénzébe fog ez kerülni az Önkormányzatnak?

 

Bruckner Katalin: Egy iskolának kötelessége a gyerekek számára sportoktatást biztosítani, és ez megoldható az 
iskola mellett.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy mi a különbség az A és B terv között?

 

Dr. Guth Zoltán igazgató: Megköszönte az akkreditáció megszavazását. Elõre nem lehet megállapítani, hogy 
mennyibe fog kerülni az Önkormányzatnak az iskola pályázata. A lehetõséget a fejlesztésre nem szabad kihagyni. 3,5 
M Ft szakképzési alappal rendelkezett az iskola, amikor elõször benyújtották a pályázatot. Felajánlanak még 40 M Ft-
ot. A konkrét fenntartási összeget nem lehet még megítélni. Kéri a B variáns támogatását. 



 

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

 

No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 65/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola benyújtásra váró pályázatához önrész biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 200 millió forint feletti beruházási összköltségû pályázatát benyújtja.
A pályázat benyújtásához az önrészt az alábbiak szerint biztosítja:
A Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kábeltévé eladásból és osztalékából származó 
bevételébõl 12 millió forintot, a szakképzési hozzájárulásból 11.600 ezer forintot, német támogatásból 20 millió 
forintot biztosít.
A fenti összegeket a pályázat elnyerését követõ 8 napon belül a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola köteles átutalni a fenntartó számlaszámára.

 

Határidõ: azonnal                                                      Felelõs: polgármester, intézményvezetõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

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

 

No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 66/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bõvítésére benyújtásra kerülõ pályázatáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola bõvítésére benyújtásra kerülõ, 200 millió forint feletti beruházási összköltségû, térségi kiemelt 
fontosságú pályázatot benyújtja.
A Képviselõ-testület a B változatban foglalt célok megvalósítását támogatja.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a pályázathoz 43.600.000 forint önrészt biztosít a 2003. évi költségvetésben.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidõre nyújtsa be.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletet a fentiek szerint módosítsa.

 

Határidõ: 2003. április 25.                                                     Felelõs: polgármester, jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 



 

3. napirendi pont
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által

2003. évre tervezett Területfejlesztési célelõirányzat
keretére benyújtandó pályázat (Et.: 71/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést, és a 
bizottságok javaslatait. 

 

Müller Márton: Kérdése, hogy miért van ekkora különbség az elfogadásra javasolt és a másik két pályázó között?

 

 

Csohány Klára fõépítész: A Településfejlesztési koncepcióknak nincsen részletes tematikája, amit irányelvként 
lehetne használni. Így a különbözõ cégek nem egyformán értelmezik a fejlesztési koncepció tartalmát.
Az Ecorys Budapest Kft. olyan metodika alapján javasolta a munka kidolgozását, ami átfogóan minden ágazatot 
hasonló léptékben érint.
A Kolpron Budapest Kft. a profilja szerinti gazdasági vizsgálatokat, tanulmányokat részletesebben dolgozta ki.
A Domiporta Építész Stúdió Kft. a kulturális örökség védelem vizsgálatokban mélyedt el. 

 

Müller Márton: Úgy értelmezi, hogy az Ecorys Budapest Kft. átfogóan minden ágazatot érint, de nem olyan 
részletes. Kérdése, hogy a jövõ szempontjából nem az lenne a fontosabb, hogy olyan terveket készítsünk, amelyeknél 
egy lépéssel elõbbre lehet jutni?

 

Csohány Klára fõépítész: A humán erõforrás fejlesztésben, a szociális gondolkodásban nem valószínû, hogy elõrébb 
lehet lépni, ha egy másik Kft. ajánlatát választjuk. A koncepció alkotás során el lehet dönteni a további munkát. A 
Kolpron Budapest Kft. egy ágazatban mélyül el, a többit felületesen kezeli. Az Ecorys Budapest Kft. egyensúlyt tud 
teremteni az ágazatok között.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy ki áll kapcsolatban a Kft-vel, és mennyire veszik figyelembe Vörösvár igényét?

 

Csohány Klára fõépítész: A munkamódszerük során különbözõ csoportokban folytatnak beszélgetéseket. A 
fórumokban való részvételi javaslatot a várostól várják.

 

Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a munka után a felelõsséget az vállalja, aki a munkát elvégezte. 
A Képviselõ-testület szavazzon a pénzrõl, de a felelõsséget az vállalja, aki kiválasztotta a megfelelõ céget.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztésben szerepel a szakmai vélemény. A fejlesztési koncepciót 
készítõ cégek megyeszerte ismertek. Minden képviselõnek lehetõsége van az informálódásra. 

 



Müller Márton: Kérdése, hogy a lakosok milyen mélységig szólhatnak bele a döntésbe?

 

Bruckner Katalin: Kérdése, hogy melyik városnak éri meg a drágább Kft. általi ajánlat?

 

Csohány Klára fõépítész: Azoknak a településeknek ajánlják, akiknek az arculata hasonló. A koncepció készítésénél 
derül ki, hogy melyik ágazatnál érdemes elmélyülni.

 

Molnár Sándor: A tervnek Vörösvár egyéniségét kell tükröznie.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A mûszaki osztály különbözõ cégektõl kért árajánlatot, egy meghatározott 
formára. A döntés felelõssége a Képviselõ-testületé, de fontos, hogy szakmailag elõ legyen készítve a terv.

 

Szakszon József alpolgármester: A Képviselõ-testület feladata az összeg hozzárendelése a terv elkészítéséhez, és 
nem a felelõsségvállalás. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I.sz. határozati javaslat a.) 
pontját.

 

 

 

No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 67/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a 
Városfejlesztési koncepció készítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Városfejlesztési koncepció elkészítésére az ECORYS 
Budapest Kft-t kívánja megbízni.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen és 5 nem szavazattal hozta.

 

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

 

No: 9
A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 9 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

Szünet 18:50-19:10

 



Falics János: Technikai okok miatt kéri a szavazás megismétlését.

 

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

 

No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 68/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács területfejlesztési célelõirányzatához benyújtandó pályázatról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2003. évi 
területfejlesztési célelõirányzat támogatásának elnyerésére pályázatot nyújt be a Város térségi központ szerepvállalását 
elõkészítõ városfejlesztési koncepció elkészítésére.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslat 
a.) pontját.

 

No: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 69/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázathoz szükséges önerõ biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó 
pályázathoz szükséges 30 % önerõt, azaz 1.556.250 forintot a 2003. évi költségvetésbõl biztosítja.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
4. napirendi pont

Felvilágosítás kérés

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Bruckner Katalin: A Vörösvári rendezvényekkel kapcsolatban lenne egy megjegyzése: a külföldi delegáció tagjai 
nem jártak Pilisvörösvár 4 éttermének egyikében sem, hanem Pilisszentivánon ebédeltek. Úgy gondolja, hogy a 
vörösvári éttermeket lenne célszerûbb támogatni.



 

Szakszon József alpolgármester: Kéri, hogy a Szabadság út, Szent Erzsébet utca, Petõfi utca környékén a 
teherforgalmat kizárólag célforgalom esetén lehessen engedélyezni, valamint a Petõfi utca eleje legyen egyirányú. 
Kérdése, hogy a Képviselõ-testület elé lehet-e terjeszteni a probléma megoldását.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A város több területén felmerülhetnek ilyen kérések. A környezet 
forgalomtechnikai szabályozását meg kell oldani a kérdéses területen, a kapcsolódó utcákat is figyelembe kell venni az 
egyirányú útszakasz bevezetése esetén. Ez összefügg az utcák aszfaltozásával is.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése: a Szent Erzsébet út cseréjével kapcsolatosan történt-e változás?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Közútkezelõ üzemigazgatója a mûszaki osztállyal helyszíni bejárást 
tartott. Az utak mûszaki állapotának és a mûtárgyaknak a felmérése megkezdõdött. Ezek feltételei az útcsere 
elõkészítésének. A kérdésre a válasz, hogy a munka elkezdõdött.

 

Müller Márton: Az Európai Unióhoz való csatlakozás kötelezettségeket fog róni az Önkormányzatokra. Kérdése, 
hogy az uniós jogelvekkel való harmonizációval foglalkozik-e valaki a Hivatalban?

 

Heider László jegyzõ: Be kell tartani a jogforrási hierarchiát. Amint a magasabb rendû jogszabályok az 
Önkormányzat számára feladatot rónak, azt az Önkormányzat teljesíteni fogja.

 

Pándi Gábor: Szeretne felvilágosítást kapni a szabadidõcentrum tervezett területének megvásárlásáról. Hány telket 
vásárolt meg eddig az Önkormányzat?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Elnézést kér, pótolni fogja a mulasztást.

 

Halmschláger Antal: Kérdése, hogy a piac mûködésének megvannak-e a törvényes feltételei, valamint a Közösségi 
Háznak van-e engedélye kereskedelmi tevékenységre, bérbe adásra. A követelmények megfelelnek-e az uniós 
elvárásoknak?

 

Heider László jegyzõ: Jelenleg a piac nem „igazi piacként” mûködik, az árusok közterület-foglalási engedéllyel 
árulnak, az ÁNTSZ nem engedélyezi a kérdéses területen a piac kialakítását. A Közösségi Ház nincs korlátozva a 
rendezvények tekintetében, bármilyen rendezvényre bérbe adhatja az épületet.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Közösségi Ház tekintetében az alapító okiratban kellene leszabályozni, 
hogy milyen tevékenységek folytathatók a Kultúrházban.

 

Müller Márton: A Vörösvári Újság SZMSZ-e kapcsán felmerült, hogy félreértésekre okot adható cikkek jelenhetnek 
meg az Újságban. Az utak aszfaltozása kapcsán derült ki, hogy az utakat csak félig aszfaltozták le. A 10-es úttal 
kapcsolatosan az a kérdése, hogy a vállalkozói-kereskedelmi övezetek behatárolása mettõl-meddig tart.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Zrínyi utca, a Szabadság utca és az Õsz utca közötti szakaszáról volt szó 
a határozatban, azért mert a rendelkezésre álló keret nem tette lehetõvé, hogy az utca teljes hossza le legyen 
aszfaltozva. Pályázati források jelentenek megoldást erre a problémára. A Rendezési Terv átdolgozása folyamatosan 
történik, a szabályozási rész elég terjedelmes. A szakhatósági engedélyeztetésre alkalmas tervet még nem szállította le 
a PESTTERV.

 

Molnár Sándor: Az Önkormányzat nem mûködteti szabályszerûen a piacot, vagy magánvállalkozásba kell adni, vagy 
meg kell szüntetni. Nem szabad megengedni, hogy gyorsan romló árukat és csempészárukat árusítsanak ezen a 
területen.
A sport- és szabadidõközpont tekintetében mindenki tartsa magát a szavazatához, és ne tegyenek ellenlépéseket a 
képviselõk ez ügyben. Minden képviselõ higgyen abban, hogy ez a centrum meg fog épülni.

 

Müller Márton: Nem zavarja, hogy a Family Frost itt árul, de zavarja, hogy nagy zajjal közlekedik.

 

Szakszon József alpolgármester: Ha a futballcsapat nem hajlandó a kerítés megjavítására áldozni, akkor kéri a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy figyeljen erre a problémára. A Városgondnokság vezetõje arról tájékoztatta, hogy 
sürgõs megoldást igényel a szennyvíztisztítással kapcsolatosan a szennyvíztisztító meder kialakítása. A 
Városgondnokság hatékonyabban is végezhetné a munkáját a Város tisztántartása és szépítése érdekében.

 

Müller János: Beszélt a vállalkozóval, pár napon belül elkészül a kerítés.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Városgondnokság az elmúlt idõszakban túlköltekezett, ezért szükséges 
ma dönteni a Hivatal és a részben önálló intézmények között fennálló megállapodás pontosításáról és szigorításáról.
A Városgondnokság vezetõje olyan kötelezettségeket vállal önállóan, amelyekre nem jogosult. Az iszappal 
kapcsolatosan megoldást kell találni, a Mûszaki osztály már keresi a megoldást a problémára. Az újabb gödör nem 
jelentene megoldást a szennyvíziszap tárolására. A szennyvíztisztító üzemeltetése szakértelem nélkül nem mûködhet 
jól.
A szennyvíztisztító a kapacitása alatt mûködött, ezért szabtak ki bírságot a Városgondnokságra. Át kell gondolni a 
probléma megoldását.

 

Halmschláger Antal: A Hivatalban van-e megbízott dolgozó, aki a pályázatokat folyamatosan figyeli. Havonta 
kellene a pályázatokról a Képviselõ-testületet tájékoztatni.

 

Heider László jegyzõ: Elkülönített státusz nincs erre a munkára, a szervezési osztályvezetõ feladata, hogy 
figyelemmel kísérje a pályázatokat.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szeretné kiegészíteni, hogy az Internetrõl és más helyekrõl folyamatosan 
figyelemmel kíséri a pályázatokat, és továbbítja az illetékeseknek. Tervek szükségesek ahhoz, hogy az Önkormányzat 
pályázatokat tudjon benyújtani.

 

Müller János: Mindenki figyeli a pályázatokat, az Önkormányzat nem hagy ki egyetlen pályázatot sem.

 

Szakszon József alpolgármester: A Pest megyei Területfejlesztési Tanács elnökével tárgyalt, hogy van-e lehetõsége 



a Vörösvári Önkormányzatnak a pályázat benyújtásához. Ez a pályázat több pályázatból álló rendszert alkot. A 
támogatást a települések összekötésének szintjére ad, melyhez hatástanulmányok szükségesek. A lehetséges pályázati 
forráshoz az útépítést látja megfelelõnek, mert erre megyei szinten is van lehetõség.

 

Havas Ferenc: A Városgondnokság pénzügyi hiányának nagy része abból adódott, hogy sokan illegálisan kötöttek rá 
a csatornára. Kérdése, hogy ezeket figyelemmel kísérik-e?

 

Müller János: Két évvel ezelõtt biztosítottak egy státuszt a Városgondnokságnak, amit a mai napig senki sem töltött 
be. A státusz jelentõsége az illegális bekötések figyelése lett volna.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Lehetõséget biztosít arra az Önkormányzat, hogy a csatornára utólagosan 
ráköthessenek azok, akik eddig illegálisan használták a csatornahálózatot. A további illegális rákötéseket folyamatosan 
kell felderíteni.

 

Havas Ferenc: Úgy gondolja, hogy felszólítást kell küldeni a Városgondnoknak, hogy tegyen ez irányba lépéseket.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A költségvetési rendelet április 30-i határidõt tûzött ki a Városgondnokság 
vezetõjének. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

5. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló (Et.: 59/2002.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Müller Márton: Kérdése: a Muttnyánszky Szakközépiskola átadása milyen fázisban van. Az ünnepi Képviselõ-
testületi ülésen kevesen jelentek meg. A partnerkapcsolatok ápolása fontos a Város számára. A Pro régió ülésen való 
részvételrõl szeretne többet megtudni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Általános tájékoztatót kaptak azok az Önkormányzatok, akik a megyei 
önkormányzat számára feladatot kívánnak átadni. Ezek után konkrét tárgyalások folytak a megyei önkormányzattal, 
majd Kutasi Jánosnéval az intézményt és különbözõ dokumentumokat tekintettek meg. Az átadás-átvétel hamarosan 
be fog következni. Szükséges lesz az intézménnyel együtt a vagyont is átadni, megfelelõ korlátozásokkal. A Pro-régió 
ülésén pályázatokról és a régió nemzetközi együttmûködések külügyi tervének elõkészítésérõl volt szó.

 

Halmschláger Antal: Április 9-én a PEMÁK igazgatójával milyen eredményre jutottak a 10-es út bejárása kapcsán, 
mert Õ nem kapott értesítést.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Mindenki kapott értesítést a programról. A 10-es utat Piliscsaba felöl 
megközelítve járták végig, valamint a problémás területeket is bejárták. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló 
elfogadását.

 

No: 12
A Képviselõ-testület a polgármesteri beszámolót 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

6. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejû határozatokról (Et.: 69/2002.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ: Szûkebb terjedelmû lett a mostani jelentés, azok a határozatok, amelyek végrehajtásra 
kerültek, ki lettek húzva. Javasolja a régebbi határozatokat, melyek végrehajthatatlanná váltak, hatályon kívül 
helyezni. A 253/2002. Kt. sz. határozat kapcsán szeretné tájékoztatni a képviselõket, hogy az árverésre eddig senki 
nem jelentkezett.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy az árverési hirdetésnek a sikertelensége abból fakadt, 
hogy a Kábel TV nem megfelelõ betûmérettel jelentette meg az árverést.

 

Szakszon József alpolgármester: Írásos választ szeretne kérni a jegyzõ úrtól a Postakert utca-Béke utca 
összenyitásával kapcsolatos határozat sorosáról, és a hozzárendelt pénzösszegrõl.

 

Havas Ferenc: Kérdése, hogy a Postakert és a Béke utca összenyitásának lesz-e folytatása?

 

Szakszon József alpolgármester: A Rendezési Terv tartalmazza az utcákat, és ahhoz igazodnak az 
ingatlantulajdonosok. A közterületre esõ ingatlan arányt átadják térítésmentesen az Önkormányzat számára.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a jegyzõi jelentés elfogadását.

 

No: 13



A Képviselõ-testület a beszámolót 15 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

7. napirendi pont
Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáró cseréje (Et.: 60-2/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ: Az I. sz. határozati javaslat a következõképpen módosul: „a fedezet forrása az intézményi 
pályázati keret terhére.”

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy mekkora önrészt kell az Önkormányzatnak biztosítania a kivitelezéshez.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Területfejlesztési Tanácshoz is benyújtható a pályázat. Két határozati 
javaslat szükséges a pályázat két helyre történõ beadásához. Optimális esetben, a két pályázati támogatás tekintetében 
60 %-ot lehet nyerni.

 

Pándi Gábor: Felmérték az intézmények nyílászáróinak állapotát. Kérdése, hogy miért a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola nyílászáróinak cseréje a legsürgõsebb?

 

Müller János: Sorra kicserélik az intézmények a nyílászárókat. Azért kezdték a Német Nemzetiségi Általános 
Iskolával, mert ott már elkezdõdtek a munkák, és a végleg be akarták fejezni a felújítást.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 60/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslat A variációját a „pályázati keret terhére” módosítással együtt.

 

No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 70/2003 (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáró cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáróit új 
energiatakarékos nyílászárókra cseréli, részt vesz Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázaton és biztosítja 
a szükséges önrészt a kivitelezéshez.

 



Mûanyag nyílászárók esetén:                    10.403.221 Ft

 

A fedezett forrása az intézményi pályázati keret.

 

Határozat: azonnal                                                                           Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 60-2/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 71/2003 (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáró cseréjérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola nyílászáróit új 
energiatakarékos nyílászárókra cseréli, részt vesz a Pest megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó 
pályázaton és biztosítja a szükséges önrészt a kivitelezéshez.

 

Mûanyag nyílászárók esetén:                    10.403.221 Ft

 

A fedezett forrása az intézményi pályázati keret.

 

Határozat: azonnal                                                                           Felelõs: polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

8. napirendi pont
Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

és Alapító Okiratának felülvizsgálata (Et.: 58/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 



Temesvári Anna: Az OKSB kérte, hogy vegyék le a napirendi pontot. A 7. pont 1. § (4) bekezdésben megfogalmazott 
mondat változtatását kéri. A határozatok szövegének szó szerinti közlése kapcsán megoldást kellene találni, nem 
találja megfelelõnek a bizottság, a határozatok közlésének javasolt formáját. Javasolja, hogy vegyék le a napirendrõl.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Temesvári Anna javaslatát, a napirendi pont levételét.

 

No: 16
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

9. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal létszámigénye (Et.: 62/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Heider László jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést.

 

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

 

No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 72/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Polgármesteri 
Hivatal részére 2 fõ létszámbõvítésrõl

 

Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2003. május 1-tõl a Mûszaki Osztály részére 1 
fõ mûszaki ügyintézõ, a Gazdálkodási Osztály részére 1 fõ számviteli ügyintézõ státuszt engedélyez az 
elõterjesztésben foglaltak szerint.
A státuszok bérét és járulékát a hivatal a 2003. évi költségvetésben kigazdálkodja.

 

Határidõ: 2003. május 1.                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

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

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.



 

10. napirendi pont
Pilisvörösvári Labdarúgó Sportegyesület elõleg kérelme (Et.: 63/2001.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Pándi Gábor: Megrendült a bizalma, mert úgy hallotta, hogy a vörösvári focisták átigazolnak más egyesületekhez.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelettervezet elfogadását.

 

No: 18
10/2003. (IV. 29.) Kt. sz. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetésrõl szóló
2/2003. (I. 27.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 15 igen szavazattal hozta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

11. napirendi pont
Költségvetés átcsoportosítása bérlakások felújításához (Et.: 64/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 73/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a Költségvetési 
elõirányzat átcsoportosításáról bérlakások fejlesztéséhez, felújításához

 

Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete három bérlakás korszerûsítését, illetve felújítását engedélyezi, költségeinek 
megtérítéséhez a következõk szerint járul hozzá:
Puskin u. 8. sz. alatti 2-es lakás víz-, gáz-, központi fûtés korszerûsítését 396 e Ft összegben,
Ady Endre u. 6. I. e. 5. sz. alatti lakás gázvezeték szerelését, fûtés korszerûsítését 769 e Ft értékben,
Arany János u. 1/f. I. e. sz. alatti lakás értéknövelõ beruházása megtérítését 1.500 e Ft értékben,
mindösszesen bruttó 2.665 e Ft beruházási célú kiadást engedélyez a bérlakás számla tartalék terhére.



Felkéri a jegyzõt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében az átcsoportosítást a határozat értelmében végezze 
el és terjessze elõ a Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: azonnal és 2003. december 31.                                                   Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

12. napirendi pont
Együttmûködési megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a részben

önállóan gazdálkodó intézmények között munkamegosztás
és felelõsségvállalás tekintetében (Et.: 66/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. 

 

Falics Jánosné: A jogszabály 50 e Ft-ot el nem érõ kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezik, így a 20 e Ft-os 
kötelezettségvállalást nem találja jónak.

 

Heider László jegyzõ: Ismertette az erre vonatkozó jogszabályt.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az összevont bizottságok javaslata alapján ezt a rendelkezést csak a 
Városgondnokság tekintetében kellene elfogadni. Javasolja, hogy a három határozati javaslatból a Városgondnokságra 
hozzanak döntést.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy ez egy konkrét, vagy valamennyi részben önálló intézményre 
vonatkozik-e az elõterjesztést. Nem szerencsés valamely intézményvezetõnek címezni.
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Visszavonja a módosító javaslatát.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a belsõ szabályzat hogyan rendelkezik az adott kérdésrõl?

 

Heider László jegyzõ: A számviteli szabályzat rendelkezik róla.

 

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



 

No: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 74/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal mint önállóan, valamint a Napos Oldal Szociális Központ, mint részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodás 
módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan, valamint a Napos 
Oldal Szociális Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és 
felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást a következõk szerint módosítja:

 

A 3. pont a készletbeszerzésekre vonatkozóan a következõk szerint módosul:

 

Az intézmény vezetõje a készletbeszerzéseknél 20 eFt egyedi értékhatás alatti beszerzéseknél vállalhat önállóan 
kötelezettséget, amennyiben meggyõzõdött arról, hogy a költségvetés szabad, még fel nem használt kerete 
rendelkezésre áll. A 20.000 Ft egyedi értékhatár feletti kötelezettségvállalást az intézményvezetõ javaslatára, 
érvényesítést követõen a hivatal jegyzõje ellenjegyzésével a polgármester tehet. 

 

4. pont szolgáltatások esetében:

 

Szolgáltatásokból az intézmény vezetõje valamint szolgáltatásnál 50.000 Ft egyedi szolgáltatási értékhatárig a mûszaki 
osztály szükségessége igazolása mellett vállalhat kötelezettséget érvényesítés és ellenjegyzés megléte esetén. 

 

Az 50.000 Ft egyedi értékhatás feletti szerzõdéseknél 3 db ajánlat bekérésével az érvényesítés és ellenjegyzést 
követõen az intézményvezetõ és a mûszaki elõadó javaslatára a polgármester a kötelezettségvállaló. 

 

Felújítások és fejlesztések kiadásainál:

 

A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje felújítási, fejlesztési elõirányzat felhasználására kötelezettséget 
nem vállalhat. 
A szükséges felújítások, fejlesztések megvalósulásáról az intézményvezetõ javaslatára a Képviselõ-testület dönt. 
A döntést követõen legalább 3 azonos tartalmú konkrét feladatra szóló árajánlat alapján a mûszaki, építéshatósági 
szakmai vélemény után érvényesítés és ellenjegyzést követõen kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen 1 nem szavazattal hozta.

 

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



 

No: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 75/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan, valamint a Városgondnokság, mint részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodás módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan, valamint a Napos 
Oldal Szociális Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és 
felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást a következõk szerint módosítja:

 

A 3. pont a készletbeszerzésekre vonatkozóan a következõk szerint módosul:

 

Az intézmény vezetõje a készletbeszerzéseknél 20 eFt egyedi értékhatás alatti beszerzéseknél vállalhat önállóan 
kötelezettséget, amennyiben meggyõzõdött arról, hogy a költségvetés szabad, még fel nem használt kerete 
rendelkezésre áll. A 20.000 Ft egyedi értékhatár feletti kötelezettségvállalást az intézményvezetõ javaslatára, 
érvényesítést követõen a hivatal jegyzõje ellenjegyzésével a polgármester tehet. 

 

4. pont szolgáltatások esetében:

 

Szolgáltatásokból az intézmény vezetõje valamint szolgáltatásnál 50.000 Ft egyedi szolgáltatási értékhatárig a mûszaki 
osztály szükségessége igazolása mellett vállalhat kötelezettséget érvényesítés és ellenjegyzés megléte esetén. 

 

Az 50.000 Ft egyedi értékhatás feletti szerzõdéseknél 3 db ajánlat bekérésével az érvényesítés és ellenjegyzést 
követõen az intézményvezetõ és a mûszaki elõadó javaslatára a polgármester a kötelezettségvállaló. 

 

Felújítások és fejlesztések kiadásainál:

 

A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje felújítási, fejlesztési elõirányzat felhasználására kötelezettséget 
nem vállalhat. 

 

A szükséges felújítások, fejlesztések megvalósulásáról az intézményvezetõ javaslatára a Képviselõ-testület dönt. 
A döntést követõen legalább 3 azonos tartalmú konkrét feladatra szóló árajánlat alapján a mûszaki, építéshatósági 
szakmai vélemény után érvényesítés és ellenjegyzést követõen kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 



 

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

 

 

No: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 76/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan, valamint a Közösségi Ház, mint részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodás módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan, valamint a Napos 
Oldal Szociális Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és 
felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást a következõk szerint módosítja:

 

A 3. pont a készletbeszerzésekre vonatkozóan a következõk szerint módosul:

 

Az intézmény vezetõje a készletbeszerzéseknél 20 eFt egyedi értékhatás alatti beszerzéseknél vállalhat önállóan 
kötelezettséget, amennyiben meggyõzõdött arról, hogy a költségvetés szabad, még fel nem használt kerete 
rendelkezésre áll. 
A 20.000 Ft egyedi értékhatár feletti kötelezettségvállalást az intézményvezetõ javaslatára, érvényesítést követõen a 
hivatal jegyzõje ellenjegyzésével a polgármester tehet. 

 

4. pont szolgáltatások esetében:

 

Szolgáltatásokból az intézmény vezetõje valamint szolgáltatásnál 50.000 Ft egyedi szolgáltatási értékhatárig a mûszaki 
osztály szükségessége igazolása mellett vállalhat kötelezettséget érvényesítés és ellenjegyzés megléte esetén. 

 

Az 50.000 Ft egyedi értékhatás feletti szerzõdéseknél 3 db ajánlat bekérésével az érvényesítés és ellenjegyzést 
követõen az intézményvezetõ és a mûszaki elõadó javaslatára a polgármester a kötelezettségvállaló. 

 

Felújítások és fejlesztések kiadásainál:

 

A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje felújítási, fejlesztési elõirányzat felhasználására kötelezettséget 
nem vállalhat. 

 

A szükséges felújítások, fejlesztések megvalósulásáról az intézményvezetõ javaslatára a Képviselõ-testület dönt. 
A döntést követõen legalább 3 azonos tartalmú konkrét feladatra szóló árajánlat alapján a mûszaki, építéshatósági 
szakmai vélemény után érvényesítés és ellenjegyzést követõen kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ



 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

 

 

13. napirendi pont
Közösségi Ház pályázata (Et.: 65/2003.)

 

Szakszon József alpolgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 77/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozata az Európai Unió 
Európai Bizottsága által a testvérvárosi vonatkozású konferenciák és képzési szemináriumok kiírására került 
pályázat benyújtásához önrész biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Európai Unió Európai Európai Bizottsága által a 
testvérvárosi vonatkozású konferenciák és képzési szemináriumok benyújtásra kerülõ pályázat céljaival egyetért. A 
pályázat benyújtásához 2.000.000 Ft önrészt biztosít a 2/2003. (I. 27.) Kt. sz. rendeletében a városi rendezvényekre 
elkülönített keret terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidõre nyújtsa be.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.

 

Szakszon József alpolgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását 21.00-kor.

 

 

K.m.f.



 

 

Grószné Krupp Erzsébet                                                  Heider László
polgármester                                                                             jegyzõ


