
 
Ikt. szám: 01-55/5/2015.

 
Jegyzõkönyv

 
Készült: 2015. március 26. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Kozek Gábor, 
Preszl Gábor, Selymesi Erzsébet, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki 
osztályvezetõ, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, dr. 
Schmidt Valéria ügyvéd, Sárfy Zsuzsa - PMKH Pilisvörösvári Járáshivatal vezetõje, Sax László NNÖ elnök, 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes, Szabóné Bogár Erika NNÖ tag, Breierné Kalmár Éva a Templom téri iskola 
igazgatója, Ságiné Sebõk Magdolna – KLIK igazgatóhelyettes, Kutasi Jánosné közoktatási szakértõ, 
Palkovics Mária – Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. Ismertette a kiosztásra került anyagokat, melyek a következõ elõterjesztésekhez 
tartoznak: 57/2015., 61/2015., 67-2/2015., 68-2/2015.   
Javaslatot tett a napirendi pontok cseréjére: mivel az ülésen jelen van dr. Schmidt Valéria ügyvéd is, ezért az 
õt érintõ napirenddel kezdjék a mai ülésüket, zárt ülés keretében.
A továbbiakban a nyílt ülés keretében 1. napirendben javasolja a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
fenntartásával kapcsolatos elõterjesztést megvitatni, mivel több meghívott vendég is jelen van az ülésen.  
Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (11 fõ)   11 igen 
(egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Napirendi pontok                                                                                            Elõadó
 



Zárt 
ülés

Az Almási Szitanyomó Kft. (második) peren kívüli 
megegyezési indítványa a pilisvörösvári 7732 helyrajzi 
számú ingatlannal kapcsolatosan (Et.: 68/2015., 68-
2/2015.)                                                        
 

Gromon István
 polgármester

 

1.)      A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 
kérelme a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola fenntartásának és mûködtetésének átvételével 
kapcsolatosan (Et.: 67/2015., 67-2/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)      2014. évi közbiztonsági beszámoló (Et.: 57/2015.) Gromon István
polgármester

 
3.)      Megállapodás kötése a Pest Megyei Rendõr-

fõkapitánysággal a Lakosságorientált Rendõrségi Modell 
alapján, a 2015. évre (Et.: 58/2015.)

Gromon István
 polgármester

 



4.)      A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
(Et.: 62/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 
5.)      Dr. Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának közös 

megegyezéssel történõ megszüntetése valamint a 
Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 
Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi feladatainak 
ellátására pályázat kiírása (Et.: 61/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

6.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi 
költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 66/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

7.)      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2015. évi 
költségvetésrõl szóló 1/2015. (II. 06.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (Et.: 64/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)      A Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet gyógytornász státusz létesítése iránti 
kérelme (Et.: 60/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

9.)      A dr. Vajda Fogászati Bt. telephely bejegyzési kérelme 
(Et.: 70/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

10.)
           
 

Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása (Et.: 59/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

11.)
           
 

Használati megállapodás aláírása a Szent Erzsébet 
Otthonnal a pilisvörösvári 3568/3 helyrajzi számú 
ingatlan részhasználatára vonatkozóan (Et.: 69/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

12.)
           
 

A Városi Napos Oldal Szociális Központ által korábban 
használt KPK-762 forgalmi rendszámú önkormányzati 
kisbusz értékesítése és helyette egy duplafülkés, platós 
kisteherautó vásárlása a Városgondnoksági Osztály 
számára (Et.: 71/2015.)
 

Gromon István
 polgármester

 

13.)
           
 

Polgármesteri beszámoló (Et.: 65/2015.)   Gromon István
 polgármester

 
14.)

           
 

Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztató (Et.: 56/2015.) 
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyzõ

 
15.)

           
 

Felvilágosítás kérés       

Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelet el. 
 
 
 
 

A zárt ülés napirendi pontja:



 
Az Almási Szitanyomó Kft. (második) peren kívüli megegyezési indítványa a pilisvörösvári 7732 helyrajzi 

számú ingatlannal kapcsolatosan (Et.: 68/2015., 68-2/2015.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 35/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a
z Almási Szitanyomó Kft. második peren kívüli megegyezési indítványáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Almási Szitanyomó Kft. 2015. március 10-én 
kelt (második) peren kívüli megegyezési indítványával kapcsolatban az alábbiak szerint határoz.
 
Az Almási Szitanyomó Kft. által elõadott peren kívüli megegyezési ajánlatot – amely az Almási Szitanyomó 
Kft. tulajdonában álló Pilisvörösvár, 7732 helyrajzi számú ingatlan, ill. az önkormányzat tulajdonában lévõ 
Pilisvörösvár, 7657/2 helyrajzi számú Szent László utcai ingatlan cseréjét indítványozta, a telekcserén felül 
10 millió forintnak 90 napos határidõn belül az Önkormányzat részérõl történõ megfizetése mellett – 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elutasítja.
 
Ugyanakkor a Képviselõ-testület – tekintettel a Kúria Kfv. III. 37. 891/2014/12 számú döntésére – kész 
elfogadni egy peren kívüli egyezségi ajánlatot az alábbi feltételekkel: az önkormányzat kész elcserélni a 
tulajdonában lévõ Pilisvörösvár, 7657/2 helyrajzi számú Szent László utcai ingatlant az Almási Szitanyomó 
Kft. tulajdonában álló Pilisvörösvár, 7732 helyrajzi számú ingatlanra, s ezen felül a szerzõdés megkötését 
követõ 45 napon belül 5 millió forint pénzösszeget kifizetni az Almási Szitanyomó Kft.-nek, amennyiben a 
peren kívüli megállapodás megkötésével egyidejûleg az Almási Szitanyomó Kft. cserében mind a két 
folyamatban lévõ keresetét visszavonja. További feltétel, hogy az Almási Szitanyomó Kft. újabb peres 
eljárást nem kezdeményez, valamint a fentieken túl az Almási Szitanyomó Kft. Kft. az önkormányzattal 
szemben egyéb jogcímen semmilyen követelést nem támaszt. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete az ügylethez kizárólag akkor járul hozzá, ha az Almási Szitanyomó Kft. a 7732 helyrajzi 
számú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében teherként szereplõ, az Oberbank Magyarországi Fióktelepét 
megilletõ 450.000.- Euro összegû keretbiztosítéki jelzálogjogot 2015. május 31. napjáig teljes egészében 
törölteti. A csereszerzõdés megkötésének feltétele tehát az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjoga.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatos peren kívüli megállapodást 
az abban foglalt garanciákkal a fentiek szellemében aláírja.
 
Fedezet forrása: 2014. évi pénzmaradvány.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
 

Nyílt ülés folytatása 1844-kor
1. napirendi pont

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Általános Iskola fenntartásának és mûködtetésének átvételével kapcsolatosan (Et.: 67/2015., 67-

2/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
készült egy módosított határozati javaslat, melyet minden Képviselõ megkapott. Ennek az az elõzménye, 
hogy a Képviselõk egy része jelezte, hogy az elõterjesztésben található határozattal egyetért, viszont a 
megfogalmazott indokokkal nem, így a határozatból az indoklás részt törölték, így jött létre ez a rövidebb 



változat. Az elõterjesztést az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a kiosztott 
határozati javaslat elfogadását. Felolvasta a kiosztott határozati javaslatot.
 
Sax László NNÖ elnök: Elmondta, hogy a Vásár téri iskola felkérte a Német Nemzetiségi Önkormányzatot 
a köznevelési intézményfenntartói szerepvállalásra, a törvényben meghatározott feltételek alapján. Úgy 
gondolják, hogy a diákok és a pedagógusok számára ez által jobb feltételeket tudnának biztosítani az oktatás 
területén.      
Az elõterjesztésben megfogalmazásra került néhány pont, amely ellent mond az NNÖ elképzeléseinek. 
Korábban kikérték informálisan polgármester úr véleményét is az ügy tekintetében, de aztán úgy döntöttek, 
hogy továbblépnek. Szeretnék, ha a Képviselõ-testület is kifejtené a véleményét a fenntartóváltásról. Úgy 
gondolják, hogy Pilisvörösvár város polgárait is érinti ez az ügy.  
Elképzelésük szerint, amennyiben átvennék az iskola fenntartását, az önkormányzatoknak közösen kellene 
viselniük és intézniük az iskola fenntartásával kapcsolatos ügyeket, melyet egy együttmûködési 
megállapodás keretén belül tennének meg. Jelen álláspont szerint az önkormányzat az iskola mûködésére 
nincsen semmilyen hatással, mivel az a KLIK fenntartásában van. Véleménye szerint az NNÖ fenntartásba 
vétel egy pozitív elõrelépést jelentene a mai helyzettel szemben.  Ha szeretnék, akkor a Templom téri iskola 
fenntartását is átveszi az NNÖ.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Számos olyan kérdés felmerül, amire nem kaptak megnyugtató választ. Számára 
teljesen meglepõ, és új információként érte, hogy a Templom téri iskolát is átvennék fenntartásba. Úgy 
tudja, hogy az iskolával e tekintetben nem voltak egyeztetések/megbeszélések, bár az intézmény vezetõje ezt 
kezdeményezte. 
Véleménye szerint számos dokumentumot kell elõkészíteni a fenntartóváltáshoz, de ezek a 
munkafolyamatok még meg sem kezdõdtek. A normatíva igényléshez az elõkészületek nélkülözhetetlenek. 
A szeptemberi tanévkezdéshez nem állnak rendelkezésre ezek a dokumentumok, és nagyon rövid az idõ ezek 
elkészítéséhez.
A Vásár téri iskola átvételével megszûnnének a körzethatárok, és felborulna az elmúlt években jól mûködõ 
felvételi rend is. Szeretne megnyugtató választ kapni a tekintetben, hogy a beiskolázások során az 
intézményt nem fogják kihasználni regionális szinten.     
Jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, hogy az önkormányzatot az állam milyen elvonásokkal 
terheli majd a mûködtetés átadása után. Ezekrõl a számadatokról az NNÖ-nek van-e valamilyen 
információja? Továbbá szeretné kérni a Templom téri iskola igazgatóját, hogy nyilatkozzon az 
elhangzottakról.   
A Vásár téri iskola elõnye nem pusztán a mûködtetésben nyilvánulna meg, hanem a fenntartásban is.  
Ellenben a Templom téri iskola esetében kompenzálniuk kellene a különbségeket, de az intézmény 
fenntartója a KLIK, nem az önkormányzat.
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: Nem gondolná, hogy bármivel is el lennének késve. Azért nem tettek 
konkrét lépéseket ez ügyben, mert a Képviselõ-testület egyetértésére szükség van, csak ezek után tudnak 
továbblépni az ügyben.   
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának oktatási referenseként tudja, hogy a tavalyi évben 
is több intézményt vettek át fenntartásba a nemzetiségi önkormányzatok, és késõbb kezdték az átvétellel 
kapcsolatos teendõket, de a szeptember 1-jei iskolakezdés sikeres volt. Normatíva igényléssel kapcsolatos 
probléma egy intézmény átvétele után sem merült fel.
Amennyiben a Templom téri iskola is szeretné, hogy átvegyék a fenntartást, az NNÖ-nek ez ellen nincs 
semmi kifogása.
Elmondta, hogy kb. két évvel ezelõtt érkezett a Templom téri iskola részérõl egy kérelem, hogy szeretnék az 
általános tantervû osztályt elõnyben részesíteni a nemzetiségivel szemben. 
Ha azonban az intézmény számára is lényeges a nemzetiségi identitás, és szeretnék folytatni a német 
nemzetiségi oktatást, akkor semmi kifogásuk az átvétel ellen. Örülnének, ha mindkét intézmény átvételre 
kerülne, mert így mindkét esetben pozitív változás alakulhatna ki, és az iskola felvételi rendje is 
megoldódna. 
Azért gondoltak elsõsorban a Vásár téri iskolára, mert ez egy nagy kihívás a nemzetiségi önkormányzatnak. 
Amennyiben részesülnek a város támogatásában, és közösen, együttmûködve véghez tudják vinni az 



elképzelést, ez esetben nyitottak mindkét iskola átvételére.  
Jelenleg az iskolák fenntartója a KLIK. Informálisan azt a tájékoztatást kapta – januárban –, hogy éves 
szinten kb. 23 millió forintot fordít az önkormányzat a Vásár téri iskola mûködési kiadásaira. A közoktatási 
szakértõ feljegyzésében olvasható volt, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett a teljes állami támogatás kb. 
64 millió forint, mely mûködtetés céljára is rendelkezésre áll.
A beiskolázással összefüggésben elmondta, hogy amennyiben mindkét intézményt áveszik, ez esetben nem 
kell megszüntetni a körzethatárokat.
Ha regionális vagy országos intézményt szeretnének létrehozni, akkor azt a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatnak kellene kezdeményeznie.  Jelen esetben a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szeretné átvenni a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartását, és 
semmilyen egyéb változást nem képzeltek el az átvételen felül.       
 
Breierné Kalmár Éva a Templom téri iskola igazgatója: Számára most derült ki, hogy az NNÖ 
foglalkozott az intézmény kérelmével. A levelében kérte, hogy az NNÖ vizsgálja meg a Templom téri iskola 
fenntartásának átvételi lehetõségét, de mivel eddig válasz nem érkezett a megkeresésre, így tárgyalni sem 
tudtak az átvételrõl.    
Legnagyobb szívfájdalma a gyerekek esélyegyenlõsége. A Templom téri iskola tanulói létszáma kb. 600-620 
fõ, és ezen a létszámon nem igazán tud az intézmény változtatni – függetlenül a fenntartótól és 
mûködtetõtõl. Véleménye szerint minden gyermeknek fontos megadni az esélyt, ha az NNÖ fenntartásában 
mûködne a jövõben az intézmény.  
Nem szabad elfeledkezni a pedagógusokról sem, és az iskola ellátottságáról sem. Szeretné, ha a Templom 
téri pedagógusok ugyanolyan feltételek mellett végezhetnék a munkájukat, mint a Vásár téri iskola tanárai.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a köznevelési törvény szerint az elsõ osztályba lépõ gyermekeket nem lehet 
felvételiztetni. (Egyedül sport illetve mûvészeti intézménybe jelentkezõ diákokat van lehetõség 
felvételiztetni.)  
A Templom téri iskola tagozatai az új - Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) - miatt szûntek meg, mivel 
nagyon magasak a gyermekek heti óraszámai (pl. elsõ osztályban heti 27 óra).
A tantestülettel közösen megbeszélve arra jutottak, hogy kötelezõ óraszámmal a továbbiakban nem terhelnék 
a diákokat. A foglalkozásokat szakköri formában igyekeznek a gyerekek számára biztosítani. 
Az intézménynek korábban volt olyan kérése, hogy szerettek volna általános tantervû osztályt is indítani. 
Kihangsúlyozta, hogy kizárólag egy kiegészítõ alternatíváról lett volna szó, és nem a nemzetiségi oktatás 
megszüntetésérõl/feladásáról. Fontos lenne megadni azoknak a szülõknek a választás lehetõségét, akik nem 
a nemzetiségi oktatásban szeretnének részt venni.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az iskola felvállalta a fogyatékkal élõ gyermekek oktatását is, amit nagyon 
fontosnak tart.
Kitért a körzethatárokra is, miszerint ha az egyik intézmény átkerülne az NNÖ fenntartásába, úgy a másik 
intézménynek a teljes települést köteles ellátnia. Korábbi tapasztalok alapján minden olyan gyermeket fel 
kell venni a Templom téri iskolába, akit a Vásár téri iskola nem tud fogadni. Adott esetben ez igen komoly 
helyhiányt, és pedagógiai problémát is eredményezhet. Véleménye szerint jelen esetben a „problémás” 
gyerekeken jelenleg megosztozik a két intézmény. A „problémás” gyermek jelenthet pl. magatartási-, 
tanulási, szociális- és egyéb nehézségekkel „küzdõ” diákot, amelyek többsége a fenntartóváltás után 
koncentrálódna a Templom téri iskolára.  Úgy gondolja, hogy egy intézményt ilyen nagy feladattal 
megterhelni nem a legkorrektebb eljárás. Igaz, hogy az NNÖ-vel még nem történt egyeztetés a fenntartás 
átvállalása tekintetében.   
 
Sax László NNÖ elnök: A levélben felvetett kérdést megvizsgálták, a lehetõség biztosított az NNÖ 
részérõl. Sajnos a levelére még nem tudtak válaszolni, mivel várják a Képviselõ-testület mai döntését.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a mai napirendi témában a döntést nem befolyásolja, 
hogy az NNÖ tárgyalásokat folytat-e a Templom téri iskola igazgatójával a fenntartóváltásról. Kéri, hogy ezt 
a felvetést ne vetítsék ki a mai képviselõ-testületi ülésen napirenden lévõ döntésre.   
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Az elõterjesztés kizárólag az NNÖ kérelme alapján készült el, 
melyben kizárólag a Vásár téri iskola fenntartásának átvételérõl van szó. Korábban elhangzott az NNÖ 



képviselõitõl, hogy a Templom téri iskola kérelmével nem kívánnak foglalkozni.
A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi iskolák finanszírozását a korábbi fenntartóhoz 
képest 20-30%-kal magasabb szinten biztosítják pl. mûködési támogatás 160e forint x tanulói létszám.
Felhívta azokat a települési önkormányzatokat, ahol már történt ehhez hasonló fenntartóváltás és az érintett 
személyek elmondták, hogy az átadással kapcsolatos folyamatok nem mentek zökkenõmentesen, és van 
olyan intézmény is, amelyik még nem került teljes egészében átadásra. 
Az iskolaátadással kapcsolatos szerzõdéskötés a KLIK és az Emberi Erõforrások Minisztériuma között fog 
létrejönni.
Elmondta, hogy mely települések tekintetében zajlott már hasonló fenntartóváltás, továbbá beszámolt arról 
is, hogy az átvett intézményekbe a környezõ településekrõl is járnak diákok, akik ezt az oktatási formát 
választották. Ez által kibõvül(t) az intézmény felvételi körzete.   
A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben az NNÖ tartja fenn az intézményt, a körzethatárok 
megszûnnek.
A beszélgetések során minden esetben problémaként említették meg a gyermekétkeztetést. Az étkeztetés 
ugyanis az önkormányzat feladatkörébe tartozik.
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: Az étkeztetés a település önkormányzatának a feladata. Az önkormányzat 
erre állami normatívát kap. Úgy gondolja, hogy az együttmûködési megállapodás keretén belül kitérhetnek 
az étkeztetés finanszírozására.  
Elképzelhetõ, hogy akadtak problémák az iskolák átvétele során, de mûködnek az intézmények. Tanulva 
ezekbõl a nehézségekbõl, Pilisvörösvárnak adott a lehetõség, hogy ezt már jobban véghezvigyék. Véleménye 
szerint az intézményeket illetve a nemzetiségi önkormányzatokat is meg kellene kérdezni, hogy nekik 
milyen tapasztalataik vannak a fenntartás/mûködtetés átvétele után.
 
Gromon István polgármester: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester ötperces hozzászólása lejárt, ezért 
szavazásra tette fel alpolgármester asszony további hozzászólása engedélyezésének kérdését. 
No.: 2
A Képviselõ-testület a hozzászólás engedélyezését a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) 
szavazattal elfogadta.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Azok az önkormányzatok, akik átadták a fenntartást, már nem 
kapják meg az állami támogatást.    
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy az államháztartási törvény elõírja, hogy a 
költségvetést pontosan milyen irányelvek szerint kell elkészítenie az önkormányzatoknak: a bevételi 
elõirányzatokat és a kiadási elõirányzatokat kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint 
kell nyilvántartani és bemutatni.
A költségvetés-tervezésnél minden évben szerepel a beszámítás, mely azt jelenti, hogy az önkormányzat 
nem kapja meg automatikusan azt az állami támogatást, mely a feladatok alapján elvben megilletné, hanem 
az adott település adóerõ-képességét vizsgálják, és ennek figyelembe vételével differenciált nagyságrendben 
beszámítást eszközöl a központi költségvetés. Az adóerõképesség-növekedés miatt így az állami támogatás 
csökken. Ennek alapján az eszmeileg járó állami támogatásból az idén 143 millió forintot vonnak el (tavaly 
„csak” 116 millió forintot), mert 2014-ben magasabb az 1 fõre jutó adóerõ képességünk. A támogatási 
összeg nincs nevesítve a költségvetésen belül, tehát hogy mekkora összeget kap a Templom téri illetve a 
Vásár téri iskola.
 
Sax László NNÖ elnök: Kérdése, hogy az átvétel lehetõségének ez az akadálya? Véleménye szerint, pontos 
összeget akkor sem fognak tudni mondani, ha holnaptól átvehetnék az iskola fenntartását. Ha közös erõvel 
próbálják megoldani ezt a kérdést, akkor lehet ennek az elképzelésnek eredménye.
 
Gromon István polgármester: Korábbi megbeszéléseken elhangzott, hogy az önkormányzatnak a 
fenntartóváltással pénzmaradványa keletkezhet a Vásár téri iskola mûködtetésére jelenleg fordított 
összegbõl, melyet a Templom téri iskola mûködtetésére/felújítására fordíthatnak. Sajnos ez megoldás nem 
ilyen egyszerû, mivel az önkormányzat bevétele csökken, ha nem látja el a mûködtetési feladatot, illetve a 



közétkeztetés tekintetében a kiadás nõne, annak ellenére, hogy az intézmény átadásra került az NNÖ-nek.
 
Kiss István György: Kérdése: amennyiben az átadás megtörténne, az önkormányzatnak ez többe kerülne 
vagy kevesebbe, illetve nagyságrendileg mekkora összeggel kellene számolni?
Továbbá, kérdés az is, hogy egy iskoláról beszélnek vagy mindkét intézményrõl.      
Úgy érzi, hogy az NNÖ nem teljes mértékben támogatja a Templom téri iskola átvételét, csak a Vásár téri 
iskoláét. Számára az sem egyértelmû, hogy amikor a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
tárgyalta a fenntartói jog átvételét, akkor miért nem mindkét intézmény tekintetében egyeztettek, miért csak 
a Vásár téri iskola ügyében. Véleménye szerint a diákok és pedagógusok szempontját nézve mindkét 
intézménynek elõnyt jelentene az, ha az NNÖ átvenné az intézmények fenntartását, ezért mindenképpen 
javasolja mindkét intézmény átvételét.
Elhangzott a Templom téri iskola részérõl, hogy szerették volna, ha általános tantervû osztályt is 
indítanának. Kérdése, hogy akkor is megkapnák-e a nemzetiségi támogatást, vagy e tekintetben már nem 
kapják meg a megemelt normatívát.     
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: A Templom téri iskola levelét, amikor kézhez kapta, nem tudták 
megtárgyalni, mivel elnök úr nem tartózkodott itthon.   
A Vásár téri iskola több egyeztetésre meghívta az NNÖ tagjait. Az intézmény átvételét már évek óta 
tervezik, de eddig a finanszírozás biztosítását most látták megalapozottnak.
 
Breierné Kalmár Éva a Templom téri iskola igazgatója: A kétnyelvû oktatás bevezetése során egy 
tantestületi értekezleten – ahol elnök úr és polgármester úr is jelen volt – elhangzott az a kérdés, hogy az 
NNÖ megfontolja-e az intézmény fenntartásának átvételét. Akkor a kérdésre egy határozott „nem” volt a 
válasz. Úgy gondolja, hogy a lehetõséget fel lehetett volna ajánlani az iskolának.  
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: Mielõtt a KLIK átvette az iskolák fenntartását az önkormányzattól, 
megérdeklõdték, hogy gondolkodnak-e esetleg a fenntartóváltáson. Viszont akkor még a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának tanácsára nem merték ezt megtenni, mert a finanszírozást nem látták 
biztosítottnak az akkori jogszabályok alapján. Azonban 2013 szeptemberétõl módosultak a jogszabályi 
feltételek és az óta ezzel a lehetõséggel több intézmény is él. A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának fenntartásában meg lehet nézni a Friderich Schiller Gimnáziumot, illetve a Koch Valéria 
iskolaközpont mûködését, mely intézmények évek óta jól funkcionálnak. Az intézmények olyan jól 
mûködnek, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának nem kell kiegészítõ támogatást 
nyújtani az intézmények számára.
 
Gromon István polgármester: Kétségei merülnek fel a tekintetben, hogy a Templom téri iskola – február 
25-i – kérelmével az NNÖ szándéka ellenére nem tudott foglalkozni. Az önkormányzathoz érkezett 
megkeresés ugyanis március 4-i, melyben kizárólag a Vásár téri iskola átvétele szerepelt.  Úgy gondolja, 
hogy az NNÖ a benyújtott kérelmében már mindkét intézmény átvételének szándékát megfogalmazhatta 
volna, s így az elõterjesztést már ezeknek a szempontoknak figyelembe vétele mellett készíthették volna el. 
Az önkormányzathoz érkezett NNÖ-s kérelemben azonban kizárólag a Vásár téri iskola átvételérõl esett szó. 
A jelenlévõk ma elõször hallottak arról, hogy az NNÖ átvenné a Templom téri iskolát is fenntartásba. A 
tegnapi napon volt NNÖ ülés, melyen maga is részt vett, és ott sem hangzott el olyan tájékoztatás, hogy 
szándékukban áll a Templom téri iskolát átvenni.  
Az egész kezdeményezéssel az az egyik fõ problémája, hogy hiányoznak mellõle olyan dokumentumok, 
amelyek a döntést elõsegítenék pl. megvalósíthatósági tanulmány, költségvetés- illetve együttmûködési 
megállapodás-tervezet. Csupán egyetlen feljegyzést kaptak, amit a közoktatási szakértõ készített, s amely 
inkább általánosságokat tartalmaz, és nem közvetlenül Pilisvörösvár viszonylatában vizsgálta meg a 
lehetõségeket. A számadatok csak „elnagyoltan” szerepelnek a feljegyzésben, és inkább a pozitív részét, 
azaz a bevételi oldalt mutatja be a szakértõ. Jelenleg a kiadási oldalról semmilyen információjuk nincsen. 
Sajnos az idõközben felmerült kérdésekre sem készült semmilyen tájékoztató jellegû adatszolgáltatás. Úgy 
gondolja, hogy az NNÖ kérelme hiányos, nem lett megfelelõen elõkészítve, alátámasztva a megfelelõ 
dokumentumokkal. Nem gondolná, hogy a Képviselõ-testület a dokumentumok ismerete nélkül egy ilyen 
lényeges/fontos döntés tekintetében érdemben a mai napon dönteni tudna, ezt felelõtlenségnek tartaná. Ezért 



szerepel a határozati javaslatban a következõ mondatrész, melyet ismertetett: „…a jelenlegi körülmények 
között nemcsak szakmailag és erkölcsileg aggályos, hanem gazdaságilag, pénzügyileg is..” a fenntartás 
átvétele.
 
Sax László NNÖ elnök: Véleménye szerint semmi olyan pozitív döntés nem született, amely arra biztatta 
volna az NNÖ tagjait, hogy ezeket a dokumentációkat elkészítesse. Amennyiben ezek a dokumentumok 
hiányoznak a pozitív döntéshez, akkor, ha a Képviselõ-testület meghatároz egy idõpontot, addigra 
elkészítetik a gazdasági, pénzügyi jelentéseket.
 
Gromon István polgármester: Az NNÖ számára lenne sürgõs ez az ügy, mivel már a 2015/2016-os 
tanévtõl szerették volna átvenni a fenntartást. Véleménye szerint a kezdeményezéshez szükség lett volna az 
összes dokumentációra. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a lehetõségeihez képest igyekezett a lehetõ 
leghamarabb a Képviselõ-testület elé terjeszteni a témát. Viszont felelõsségteljes döntést akkor tudnak hozni, 
ha minden információ a birtokukban van.    
Sax László NNÖ elnök: Véleménye szerint a polgármester úr és a Képviselõ-testület néhány tagja január 
15. óta tudott arról az információról, hogy az NNÖ szeretné ezt a lehetõséget véghezvinni. Azzal egyetért, 
hogy a kérelmüket az önkormányzat felé késõbbi idõpontban adták be. Kijelentette, hogy az NNÖ 
semmilyen olyan lépést nem tett, ami a Képviselõ-testületet „megkerülte” volna.      
 
Gromon István polgármester: Már a legelsõ beszélgetés során is elmondta, hogy a polgármester 
„magánvéleménye” egy ilyen horderejû ügyben nem jelent semmit. Egyébként a „magánvéleménye” nagy 
vonalakban megegyezett az elõterjesztésben olvasható határozati javaslattal. Számtalan esetben kifejtette, 
hogy a Képviselõ-testület véleményét nem a polgármestertõl, hanem a Képviselõ-testületi tagoktól kell 
megkérdezni. Többször kérte elnök urat, hogy mielõbb adják be a kérelmüket, hogy hivatalosan tudják 
kezelni a kérelmet. Mire azonban hivatalosan megkapta az önkormányzat a kérelmet, addigra a témát már 
tárgyalta a szülõi munkaközösség, az iskolaszék, megkapta a levelet a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata – akik már döntöttek is az ügyben –, és az Emberi Erõforrások Minisztériuma. Az 
önkormányzat a hivatalos kérelmet utolsóként vehette át. Ráadásul úgy, hogy az írásos kérelemhez 
semmilyen dokumentáció nem volt csatolva, amely bármilyen információval szolgált volna a Képviselõk 
részére. Nem érti, hogy miért csak ezek után fogja az NNÖ kidolgoztatni az összes dokumentumot, amely 
szükséges egy felelõsségteljes döntéshozatalhoz. Úgy gondolja, hogy a többi véleményezõ szervnek is 
szüksége lett volna ezekre az információkra (gazdasági, szakmai), mivel így a döntésük megalapozatlan, 
hiszen kellõ mélységben nem tudták áttekinteni az anyagokat, ill. azt, hogy amirõl döntenek, annak milyen 
következményei lehetnek.           
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felhívta a figyelmet arra, hogy a napirendet egy órája tárgyalja a Képviselõ-
testület. A Szervezeti és mûködési szabályzat elõírja, hogy ha egy elõterjesztést egy óránál tovább tárgyal a 
Képviselõ-testület, akkor annak a folytatásáról szavazniuk kell.  
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont vitája folytatásának a kérdését.
 
No.: 3
A Képviselõ-testület a napirendi pont vitájának folytatását a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta.   
 
Kozek Gábor: Szintén a gazdasági területre tért volna ki, amelyet teljes mértékben hiányol. Kérdése, hogy 
egyébként készültek-e pénzügyi, gazdasági számítások. Költségvetés nélkül ilyen fontosságú ügyben nem 
lehet döntést hozni.  
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: Jelenleg a Képviselõ-testület elvi támogatására vártak. Amíg ezzel 
nincsenek tisztában, addig nem szerettek volna további lépéseket tenni. Az, hogy az események megelõzték 
önmagukat, ez a véletlenek egybeesése. Nagyon sajnálják, hogy ez így alakult. Egy közös célt szeretnének 
elérni. Ha megkapják a konkrét kérdéseket, hogy mire készíttessék el a hatástanulmányt, akkor a megfelelõ 
szakemberrel ezt elkészíttetik. Ezek a tanulmányok nem kevés összegbe kerülnek. Viszont ehhez szükséges 



a Képviselõ-testület elvi véleménye/hozzájárulása. Ennek függvényében készíttetnék el a tanulmányokat, 
vagy eleve fel kell függeszteni az ügyet addig, amíg kidolgozásra kerülnek a dokumentumok, és majd 
benyújtják jövõ évre az átvétellel kapcsolatos kérelmüket.  Mindent el fognak követni annak érdekében, 
hogy egy teljes hatástanulmány álljon a Képviselõ-testület rendelkezésére és annak ismeretében tudjanak 
dönteni.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Véleménye szerint az iskolák közötti különbség érezhetõ már az 
intézmények szétválasztása óta (1991). Az NNÖ által átvett iskolában több pénz lenne taneszközökre, 
egyenruhára, digitális táblára, stb. Jelenleg is egyértelmûen látható, hogy az anyagilag jobb helyzetben lévõ 
családok a Vásár téri iskolát részesítik elõnyben. Ha csak az egyik iskolát venné át az NNÖ, akkor ez az 
eltérés még tovább erõsödne. A másik iskolában láthatóak a szociális különbségek a gyerekek között.
Nagyon fontos lenne figyelni arra, hogy ne jöjjön létre a városban egy „elit” intézmény.    
A magasabb finanszírozásból fakadóan a Vásár téri iskola vonzereje nyilvánvalóan megnõne. A 
túljelentkezés miatt az iskola kénytelen lenne válogatni a jelentkezõk között, ami esetleg feszültséget okozna 
a városban. 
Úgy gondolja, hogy a városban számos olyan polgár él, aki nem német nemzetiségû, úgy költöztek ide, és 
mégis rákényszerítik arra, hogy kötelezõen német nyelvet tanuljon. Most ez tovább erõsödne a nemzetiségi 
fenntartással.    
Azt semmiképpen nem támogatja, hogy a két intézmény között tovább erõsítsék a különbségeket.   
 
Kiss István György: A Német Nemzetiségi Önkormányzat lenyilatkozta, hogy nem lát kockázatot mindkét 
intézmény átvételében. Továbbra is fenntartja, hogy mindkét intézményét át kellene vennie az NNÖ-nek, 
azzal együtt, hogy korábban többször kezdeményezte az általános tantervû osztály létrehozását is. Fontos, 
hogy ne legyenek különbségek az intézmények között.
 
Selymesi Erzsébet: Számára az elõterjesztésbõl derült ki az NNÖ szándéka. Pozitívumként értékeli, hogy 
miért ne legyen a városban egy jobb feltételekkel mûködõ iskola, és érzi az NNÖ jó szándékát is.
A mostani beszélgetés során felvetõdött, hogy nincs teljes mértékben elõkészítve az átvétellel kapcsolatos 
anyag.
Számára az is fontos, hogy a KLIK hogyan látja a kialakult helyzetet. Jelen pillanatban nem érzi, úgy hogy 
bármilyen döntés tudna hozni, mivel felmerült a Templom téri iskola átvétele is, és hiányoznak azok a 
dokumentumok, amelyek megalapozzák a fenntartóváltást.   
 
Ságiné Sebõk Magdolna – KLIK igazgatóhelyettes: A Vásár téri iskola igazgatója informálisan 
tájékoztatta február elején a Tankerület vezetõjét az ügyrõl. Március 17-én kaptak egy levelet a KLIK 
elnökétõl, aki tájékoztatta a Pilisvörösvári Tankerületet, hogy a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata megkereste az Emberi Erõforrások Minisztériumát, ahol is kezdeményezte a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói jogának átvételét a 2015/2016-os tanévtõl kezdõdõen.
Elõzetesen kikérték a Tankerület véleményt a témával kapcsolatosan. Ezek után kaptak egy utasítást, hogy a 
májusban esedékes intézményi átszervezések érdekében készítsék el április 17-ig ennek az ügynek a 
véleményeztetését. Az iskolában az összes szervezetnek véleményeznie kell ezt a kezdeményezést.
A Pilisvörösvári Tankerület az ügyben az álláspontját nem szeretné kinyilvánítani. Mindenképpen helyi 
viszonylatban nagyon fontos a szülõk, diákok, pedagógusok, közösségek véleménye.  A Tankerület 
véleménye kizárólag annyi volt, hogy szükségesek a dokumentációk, hatástanulmányok, amelyek 
alátámasztják az esetleges fenntartóváltást.
Széles körben nagyon fontos a szülõk és a pedagógusok tájékoztatása, milyen a követelményrendszer, stb..
A Vásár téri iskolára vonatkozó adatokkal nem tud szolgálni, mivel kompletten egyben kezelik az 
intézmények fenntartását.
Úgy gondolja, hogy egy folyamat elindult, és lehetõséget kell adni mindenkinek arra, hogy a véleményét 
elmondhassa. A szülõket is mindenféle szempontból meg kell hallgatni. 
Nem tudja, hogy az idõ mennyire sürgõs/fontos az NNÖ-nek, de a 2016/2017-es tanévre biztosan kiforrna az 
ügy, és megalapozottan tudnának dönteni.  
Szabóné Bogár Erika NNÖ képviselõ: Véleménye szerint az NNÖ-nek az volt a célja, hogy pozitív 
irányba mozduljon el az iskolai oktatás. Most látták elérkezettnek az idõt arra, hogy a jogszabályokban 



meghatározott feltételek alapján tudják biztosítani a finanszírozást. Mindenképpen jót szeretnének tenni a 
városnak. A Vásár téri iskola kereste meg az NNÖ-t ezzel a kezdeményezéssel. Úgy gondolja, hogy a két 
önkormányzat partneri viszonyban meg tudja beszélni ezt a kezdeményezést és a felvetõdõ kérdéseket.
Az NNÖ nem kapott arra vonatkozó kérést, hogy a mai képviselõ-testületi ülésig készítessen el bármiféle 
hatástanulmányt. Számukra is egy teljesen új helyzet állt elõ. Az NNÖ tagjai a lehetõséget látták, hogy 
megvalósítsák az iskola átvételét a 2015/2016-os tanévre. Nem látja annak akadályát, hogy a megfelelõ 
dokumentációkat elkészíttessék.
Számára most derült ki, hogy maga a Pilisvörösvári Tankerület sem tudja, hogy az egyes iskolák milyen 
összegû finanszírozásban részesülnek, és mekkora összegeket fordítanak a fenntartásra. Így kérdést vet fel, 
hogy az NNÖ ezeket a költségvetési összegeket kitõl tudná bekérni. Úgy gondolja, hogy a legtöbb 
információja a fenntartását illetõen a helyi önkormányzatnak van, mivel 2012-ig az iskolák fenntartását õk 
végezték.  
 
Ságiné Sebõk Magdolna – KLIK igazgatóhelyettes: Költségvetést kell készíttetniük az intézmény 
fenntartásáról. Úgy gondolja, hogy folyamatában fognak kiderülni azok a feltételek, amelyek szükségesek az 
intézmény átvételéhez, majd ezek alapján dönthet a Képviselõ-testület.  
 
dr. Kutas Gyula: Nem lett meggyõzve arról, hogy a két iskola közötti helyzet esetleg nem fog 
szegregációhoz fog vezetni, illetve nem alakulna-e ki egy „elit” iskola, melyet nem tartana szerencsés 
helyzetnek. Kérdést vet fel, hogy a jobban finanszírozott intézmény miként fog minõségibb oktatást 
eredményezni. Továbbá a körzethatárok megszûnnek, s a Vásár téri iskola „válogathat” a diákok között, ami 
további kérdést vet fel, hogy milyen szempontok alapján fogja kiválasztani az intézmény a diákjait.
Véleménye szerint ezt a kísérletet, amit az NNÖ általi fenntartás jelent, nem itt kellene elvégezni, hanem a 
gimnáziumban, s akkor ezeket a veszélyeket nem hordoznák magukban.   
Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatokat nem erre a célra találták ki, a szervezeti felépítésük csak 
aggályosan teszi lehetõvé pl. egy intézmény mûködtetését.
Úgy gondolja, hogy a város lakossága egészének az érdekeit kell szem elõtt tartani.   
 
Sax László NNÖ elnök: A kétnyelvû oktatásban részvevõ gyerekek sem az alapján lettek felvéve a Vásár 
téri iskolába, hogy a családok anyagi szempontjait vették volna figyelembe.
Nem szeretné, ha ilyen alapokra építenék a Képviselõk a véleményüket. Soha nem jelentettek ilyet ki, és a 
jövõben sem fognak.
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: Kérdés, hogy a Képviselõ-testület milyen funkciót szán a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, ha ilyen tisztséget nem. A nemzetiségi törvény lehetõséget biztosít arra, hogy ha nem 
tudják a fenntartói jogukat gyakorolni, akkor az Országos Német Önkormányzat hatáskörébe kerülne az 
intézmény fenntartása. Egyébként ebben nem látna akkora problémát, de az Országos Német 
Önkormányzatnak nincsenek ilyen tervei. Helyi beiskolázású intézményeket egyébként törvény szerint a 
korábbi fenntartó köteles visszavenni.   
 
Gromon István polgármester: Nem gondolja, hogy az önkormányzat kompetenciájába tartozik az, hogy 
milyen funkciót töltsön be az NNÖ. Ezt meghatározzák a nemzetiségi törvények és az NNÖ meghatározza 
önmagának az éves munkatervében. 
Képviselõtársának abban igaza van, hogy korábban a jogszabályok nem tették lehetõvé, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok fenntartásba vehessenek intézményeket. Korábban a település hagyományõrzése, a német 
identitás megõrzése, továbbadása volt a cél. A nemzetiségi önkormányzatok intézmény-fenntartásra és 
mûködtetésére nem elég felkészültek. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak száma általában 3-4 fõ. A 
nemzetiségi önkormányzatoknak nincsenek fõállású alkalmazottai. Nem gondolná, hogy a mindennapi 
munka után esténként ülésezne az NNÖ, és beszélné meg az intézménnyel kapcsolatos teendõket.  
A Képviselõ-testületnek kötelessége az összes következményt felmérni, ami kiterjed a város egészére, a 14 
és félezer fõs lakosságra.



Egyébként úgy látja, és furcsállja, hogy az NNÖ a mai napig nem az egész pilisvörösvári svábság 
problémájával foglalkozott, csak a felével, mivel a vörösvári svábság gyermekeinek száma jóval több, mint 
amennyi a Vásár téri iskolába befér. Az NNÖ mégis csak a Vásár téri iskolát akarta átvenni.    
Az elmúlt két ciklusban is a városi önkormányzat képviselõ-testülete kimagaslóan sokat tett a pilisvörösvári 
német nemzetiségért. Viszont ennek az ügynek a súlyát/felelõsségét mérlegelni kell, és nem csak azt kell 
elõtérbe helyezni, hogy mi kedvez a Vásár téri iskolának. Az NNÖ-nek könnyû dolga van, mert ebbõl az 
ügybõl kizárólag jól jöhet ki, mivel egy pluszt kínál az intézménynek. A városi önkormányzatnak azonban 
sokkal nagyobb a felelõssége ebben az ügyben, mert a város egészéért visel felelõsséget, nemcsak egy 
rétegért vagy egy részfeladatért.  
 
Preszl Gábor: Azon képviselõk közé tartozik, aki leginkább támogatja az iskola átadását. A jelenlegi 
körülmények között azonban nemcsak szakmailag és erkölcsileg aggályos az ügy, hanem gazdaságilag is. Az 
átadási folyamat részletei nincsenek kidolgozva. Pillanatnyi állás szerint nem érzi biztosítottnak azt, hogy 
szeptembertõl az iskola mûködni tudna.   
A lehetõséget nem zárná el attól, hogy esetleg a jövõ évtõl biztosított legyen a fenntartóváltás.
Van azonban egyetlen egy érv, amely ellen nem tudott semmilyen ellenérvet felhozni: amely az 
esélyegyenlõségre vonatkozik. Nyilvánvaló, ha bármennyire is jó hatástanulmányt kapnak a 
fenntartóváltásról, a „szegregáció” akkor is elõtérbe kerül, amennyiben csak egy iskolát vesz át az NNÖ. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy Pilisvörösváron nagyobb számban él magyar nemzetiségû állampolgár, 
mint német nemzetiségi. Egyébként eddig sem volt gond/kellemetlenség abból, hogy aki nem német 
származású, az is ugyanúgy beíratta a nemzetiségi óvodákban, iskolákban a gyermekét. Azt sem gondolná, 
hogy azért mert a nemzetiség kisebbségben van, ezt a lehetõséget el kell venni tõlük. Azok, akik nem 
tartoznak a német kisebbséghez, ne csak ráerõltetett német oktatásban részesüljenek, számára ez nem 
elfogadható indok. Sokkal inkább támogatná azt, hogy mindkét intézmény fenntartását vegye át az NNÖ, így 
megoldódna ez a probléma.    
 
Schellerné Mikulán Anetta: Az intézkedések sorrendjével összefüggésben elmondta, hogy az iskola 
szempontjából teljesen egyértelmû, érthetõ, hogy a vezetõség bekérte a szülõi munkaközösség, a 
pedagógusok, az intézményi tanács véleményét elõre, hiszen ez számukra egy pozitív változás lenne. 
Szülõként úgy véli, hogy Igazgató Asszony teljesen tárgyilagosan tájékoztatta a szülõket az ügyrõl.
Viszont megismerve a másik iskola igazgatójának álláspontját, valóban nagyon igazságtalan döntés születne 
akkor, ha támogatnák azt, hogy a Vásár téri iskola az NNÖ fenntartásába kerüljön. Mindkét intézményt 
jogszerûen fenntartásába vehetné az NNÖ, hiszen közel 100%-os azoknak a gyerekeknek az aránya, akik a 
német nemzetiségi oktatásban vesznek részt mindkét iskola esetében. Ez azt jelentené, hogy a késõbbiekben 
nem lehetne igény arra egyik iskolában se, hogy más tagozat, irány legyen (például angol vagy más tagozat). 
Ezt úgy kell mérlegelni, hogy a 14500 lélekszámú város tekintetében nem biztos, hogy mindenkinek jó ez a 
német vonal.
Kérdése még az NNÖ-höz, hogy elég erõt éreznek-e magukban arra, hogy mindkét iskola fenntartását 
vállalják, és mi lesz, ha ez nem sikerül? Átkerülhetnek-e az intézmények az Országos Német 
Önkormányzathoz. Kérdése polgármester úrhoz, hogy milyen vagyonvesztési veszélyeit látja az átvételnek. 
Véleménye az, hogy mindkét iskola átvételérõl lehetne dönteni, az eddig megismert számok alapján. Úgy 
véli, hogy a finanszírozás sokkal jobb lenne.  
 
Sax László NNÖ elnök: Ha nem láttak volna elég erõt magukban, nem indították volna el az ügyet. 
Amennyiben nincs elég erejük tovább csinálni, akkor az nem azt jelenti, hogy az Országos Német 
Önkormányzat átveszi, csak azt, hogy neki kell felajánlaniuk. Az iskola megmaradna továbbra is 
Pilisvörösvár német nemzetiségi általános iskolájának, nem regionális beiskolázású iskola lenne.
 
Schellerné Mikulán Anetta: Elmondta, hogy az elõzõ napi Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság 
ülésen kapott tájékoztatás alapján a regionális beiskolázás nem garantálja, hogy csak Pilisvörösvár 
területérõl venne fel gyerekeket.
 



Szabóné Bogár Erika NNÖ képviselõ: Ahogy eddig is, ezután is úgy mûködne, hogy az iskola elsõsorban 
pilisvörösvári gyerekeket venne fel, csak a szabad helyek függvényében venne fel máshonnan.
 
Gromon István polgármester: Amikor az önkormányzat volt a fenntartója az általános iskoláknak, az 
akkori Képviselõ-testületnek is mindig alapelve volt, hogy csak pilisvörösvári gyerekeket vegyenek fel. 
Mégis 110-120 fõ volt a nem pilisvörösvári gyerekek száma, vagyis az elmélet és a gyakorlat elválik 
egymástól. Úgy gondolja, hogy ezzel most is számolni kell.
 
Sax László NNÖ elnök: Tisztelettel van a Képviselõ-testület iránt, ezért úgy gondolja, hogy a témát 
alaposan kitárgyalták már, ezért azt kéri, hogy hozzanak határozatot az ügy tekintetében.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy további képviselõk jelentkeznek még, akinek a szót 
szeretné megadni. Kérdés, hogy kívánják-e az ülést folytatni, vagy vita nélkül hozzanak határozatot a 
témában. Szavazásra tette fel az ülésmenet folytatásának kérdését.  
 
No.: 4
A Képviselõ-testület az ülés folytatását a vita nélküli határozati javaslat elutasításával a jelenlévõ képviselõk 
(11 fõ) 1 igen, 8 nem és 2 tartózkodással elfogadta.
 
dr. Kutas Gyula: Ha nem tudja a NNÖ tovább vállalni a fenntartást, akkor fel kell kínálnia a Németek 
Országos Önkormányzatának. Ez azt jelenti, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata kezébõl kicsúszik az 
ügy, és a folyamatot nem tudja befolyásolni.
 
Sax Ibolya NNÖ elnökhelyettes: A nemzetiségi törvényben az áll, hogy amennyiben a település 
nemzetiségi önkormányzata a feladatellátására a törvény alapján köteles fenntartótól átvett köznevelési 
intézmény fenntartói jogáról le kíván mondani, a fenntartói jogot az érintett országos önkormányzat átveheti. 
Ha nem kívánja átvenni, a korábbi fenntartó vagy jogutódja köteles a fenntartói jog visszavételére, vagyis az 
állam mindenképpen vissza kell, hogy vegye az intézményt.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint nem kell arra számítani, hogy a helyi NNÖ leadná a 
fenntartást, mert ahogyan eddig is, ezután is a Hivatal segítségével látná el a feladatot. Inkább azzal a 
veszéllyel számolna, hogy elõbb-utóbb a Friedrich Schiller Gimnáziummal összevonnák a Vásár téri 
általános iskolát, s az így létrejövõ egységes intézménynek az Németek Országos Önkormányzata lenne a 
fenntartója. Ezt azért is logikusnak tartja, mert a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egy 
tõle elvárható stratégiai célja, hogy a budai hegyvidéken is legyen egy oktatási centruma, mint amilyen 
Baranyában van. Ha ez bekövetkezne, akkor a Vásár téri iskola kikerülne a pilisvörösvári döntéshozók 
kezébõl, és nyilvánvaló, hogy egy regionális iskola jönne létre, hiszen a Németek Országos 
Önkormányzatának logikus döntése lenne, hogy az egész környéket ellássa minél magasabb színvonalú, 
minél erõsebb identitású német nemzetiségû oktatással.
Ez jó hír egy pilisvörösvári svábnak, csakhogy Pilisvörösvár elvesztené az egyik iskoláját, hiszen a Vásár 
téri iskolába üzemszerûen bekerülnének a környék sváb gyerekei, és kiszorulna a pilisvörösvári gyerekek 
jelentõs része. Hova mennének ezek a gyerekek? A Templom téri iskola jelenleg is tele van, így csak az 
épület bõvítésével lehetne megoldani a gyerekek elhelyezését, melyre az önkormányzatnak nincs kerete. Itt 
megemlítette az elmúlt években az önkormányzat által saját feladatainak ellátására megvásárolt vagy épített 
épületeket, melyeket állami intézmények elhelyezésére volt kénytelen feláldozni. Véleménye szerint a 
döntéshozatalnál ezzel is számolniuk kell. Úgy gondolja, hogy ha a Vásár téri iskola NNÖ fenntartásban 
lesz, akkor elõbb vagy utóbb az NNÖ vagy a Németek Országos Önkormányzata kezdeményezni fogja az 
iskola-összevonást. Ha ez bekövetkezik, nemcsak a gyerekek sorsa tekintetében alakul ki a fent leírt helyzet, 
hanem az is bekövetkezik, ami már két évvel ezelõtt egyszer megtörtént, amikor is a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának elnöke és elnökhelyettese jelezte, hogy amennyiben kérik, akkor 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a törvény szerint köteles a Friedrich Schiller Gimnázium épületét 
tulajdonba átadni. Akkor erre a felvetésre azt nyilatkozta, hogy ez ellen harcolni fog, mert mint 
polgármester, a pilisvörösvári polgárok vagyonát védi. Most is ugyanez a véleménye. A közelmúltban 
megjelent MTI közleményt olvasva, és a politikai vonalakat figyelve úgy gondolja, hogy az újabban divatba 



jött intézmény-átvételek mögött olyan stratégiai cél van, hogy a magyarországi kisebbségeknek bázisokat 
építsenek ki. Ezzel nem is lenne gond, ha hozzá az infrastruktúrát nem az önkormányzatoktól vennék el. 
Amennyiben a Vásár téri iskolát és a Schhiller Gimnáziumot összevonnák, Pilisvörösvár nemcsak a 
Friedrich Schiller Gimnázium épületét veszítené el, hanem a Vásár téri iskola épületét is. Arra nincs 
semmilyen garancia, hogy a jövõben ez nem fog bekövetkezni. Kéri, hogy a döntésnél ezt is vegyék 
figyelembe a képviselõk.
 
Kozek Gábor Képviselõ hozzászólása a jegyzõkönyv számára nem hallható/értelmezhetõ, mivel nem 
használta a mikrofonját. 
 
Gromon István polgármester: Kozek Gábor Képviselõ felvetésére reagálva elmondta, hogy egy tulajdonos 
a saját tulajdonával azt csinál, amit akar.  
 
Sax László NNÖ elnök: Polgármester úr által elhangzott felvetéseket irreálisnak tartja, és nem tudja 
elképzelni. Semmiképpen nem gondolná, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának az 
legyen a célja, hogy Pilisvörösváron megszüntesse az iskolát, és eladja az épületét. „Az hangzott el ugyanis, 
hogy amennyiben átveszi az iskola fenntartását, ez által a tulajdonába kerülhet, és azt csinálhat a 
tulajdonával, amit akar.” Véleménye szerint ebbe az is beletartozik, hogy akár el is adhatja. Korábban csak 
az hangzott el, hogy át szeretné venni Németek Országos Önkormányzata a tulajdonjogot. De ha az 
önkormányzat úgy dönt, hogy nem adja át a tulajdonát, akkor nem adja át.  
 
Kutasi Jánosné tanácsadó: Az elmúlt évek alatt az önkormányzat két intézményt adott át más fenntartásba. 
Az egyik a Muttnyánszky Ádám Szakiskola, a másik a Friedrich Schiller Gimnázium volt. Az átadások elõtt 
precíz számadatokkal rendelkeztek, költségvetésileg pontosan kiszámítható volt, hogy a jövõben miként 
tudnak mûködni az intézmények. Az együttmûködési megállapodásban is aprólékosan kidolgozásra került 
minden paraméter. A normatívaigényléssel mégis egy hónapot csúsztak. Nagyon sok iratot be kellett 
szerezni pl. mûködési engedélyt, nyilvántartásba vételi engedélyt.
A mai állás szerint nem látja jelenleg biztosítottnak, hogy ezt a normatívát augusztus végéig megkapja az 
NNÖ. Számos aprólékos munkára lenne szükséges ahhoz, hogy az idei tanévet megkezdhessék. Azzal 
egyetért, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett mindkét intézmény jobb helyzetbe kerülne. Személyes 
véleménye szerint a fenntartóváltás abban az esetben támogatható, ha az esélyegyenlõség mindkét intézmény 
számára egyformán biztosítható. Az együttmûködési megállapodásban pontosan meg kell határozni mindent, 
ami kiterjedhet még a körzethatárokra is.   
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint az NNÖ bejelentése arra vonatkozóan, hogy mindkét 
intézményt átvennék fenntartásba, a jelenlévõket meglepte, nem voltak erre a variációra felkészülve. 
Egyébként úgy gondolja, hogy a két iskola fenntartása nem vállalható, mivel ez a város teljes lakosságát 
megoszthatja. Azt feltételezi, hogy amennyiben az NNÖ átvenné az iskolák fenntartását, úgy mindenféle 
fórumon tiltakozás indulna azoknak a polgároknak a részérõl, akik ellenzik a német nyelv kötelezõ 
elsajátítását.   
Kockázatot jelent, hogy semmilyen garancia nincsen arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézményeknek jelenleg járó kiemelt állami támogatás hosszabb távon a maihoz hasonló 
összegben biztosított lesz. Különösen kétséges ez éppen most, amikor a magyar közoktatási rendszer teljes 
átalakítása várható, még az idei évben.
Véleménye szerint Pilisvörösvárnak legalapvetõbb érdeke, hogy a társadalmi egyensúly és béke 
fennmaradjon. 
 
Gromon István polgármester: Preszl Gábor ötperces hozzászólása lejárt, ezért szavazásra tette fel 
Képviselõ úr további hozzászólása engedélyezésének kérdését. 
 
No.: 5
A Képviselõ-testület a hozzászólás engedélyezését a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) 
szavazattal elfogadta.



 
Preszl Gábor: Úgy gondolja, hogy a szülõk többsége örülne, ha átvetté az NNÖ az iskola fenntartását. 
Magyarországon nincs olyan település, ahol kizárólag valamilyen nemzetiség élne csak, így a felvetett 
ellenérvek alapján nem lehetne sehol alkalmazni a fenntartóváltást. 
Az esélyegyenlõség miatt mindkét intézmény átvételét javasolná. De a jelen elõterjesztés szerint a mai napon 
kizárólag egy intézmény átvételérõl döntenek.
 
Gromon István polgármester: Azokon a településeken, ahol csak egy iskola mûködik, és azt az egyet adják 
át a nemzetiségi önkormányzat fenntartásába, ezt az eljárást a demokrácia veszteségének tartja, és e 
tekintetben a törvény erkölcsileg nem elfogadható számára.   
Schellerné Mikulán Anetta 5 perces hozzászólása lejárt, ezért szavazásra tette fel Képviselõ asszony további 
hozzászólása engedélyezésének kérdését. 
 
No.: 6
A Képviselõ-testület a hozzászólás engedélyezését a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem 
szavazattal elfogadta.
 
Schellerné Mikulán Anetta: Elmondta, hogy Preszl Gábor képviselõ úr hozzászólásával teljes mértékben 
egyet ért.
 
Gromon István polgármester: Javasolta, hogy a döntés elõtt üljenek össze egy rövid zárt ülésre, mert egy 
ilyen súlyú döntés elõtt ez célszerû lehet, mert bár az elõterjesztésben is minden lényeges szempont 
megfogalmazásra került, és a Képviselõk is elmondták már véleményüket, de úgy érzi, célszerû egy ilyen 
kiélezett helyzetben a Képviselõ-testületnek zárt körben is még egyszer megfontolni a döntést.
Összefoglalva elmondta a véleményét a témáról. Hangsúlyozta, hogy minden tisztelete a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjaié, akik az elmúlt években sok szabadidõ felhasználásával és sok személyes áldozat árán 
nagyon sokat tettek a pilisvörösvári német nemzetiségért, amelynek tagjának tartja saját magát is. Az elmúlt 
nyolc évben nagyon sokat segítettek személy szerint neki is, jól együtt tudtak mûködni, gyakorlatilag azóta, 
hogy polgármester lett,  tehát több mint nyolc év óta ez az elsõ ügy, melyben véleménykülönbség van 
köztük. Sajnálja, és elnézést kér érte, hogy ezt kell mondania, de úgy érzi ez egy elsietett/elhamarkodott és 
elõkészületlen javaslat volt részükrõl. Globálisan a magyarországi kisebbségi önkormányzatokat 
felkészületlennek tartja ilyen súlyú intézményfenntartói feladatok ellátására. Az elõterjesztésben is jelezte az 
erkölcsi problémát, az esélyegyenlõséget. Meggyõzõdése, hogy ezt a fenntartóváltást nem szabad megtenni, 
bármennyire is érdeke ez a döntés a helyi svábság egy részének, annak, amelyik elkötelezettebb, 
odaadottabb, igényesebb. Elõnyös lenne a Vásár téri iskolában tanító pedagógusoknak is, mert valószínû, 
hogy az NNÖ fenntartásában a magasabb állami normatíva miatt egy gyerekre több pedagógus jutna, s így 
jobb finanszírozású intézményben dolgozhatnának. De ami jó az elkötelezett pilisvörösvári svábság kisebbik 
résznek és a Vásár téri iskolának, az nem jó a város egészének, nem jó a Templom téri iskolának, és nem jó 
a teljes városi közösségnek, mert városi diszharmóniát okoz, és egyenlõtlen finanszírozást a település 
életben. Véleménye szerint nem szabad különbséget tenni a két iskola között, ahogyan egy szülõ se tehet 
különbséget a gyerekei között. Ezen az alapvetõ erkölcsi problémán nem segít semmilyen tanulmány vagy 
együttmûködési megállapodás, és senki nem tudja megmagyarázni, hogy ezt hogyan lehetne kiküszöbölni. 
Javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottság által elfogadott kiosztott határozati javaslatot fogadják el.
 
Kiss István György: Módosító javaslata a határozat utolsó elõtti bekezdésben: „…a Képviselõ-testület 
javasolja, illetve szerencsésebbnek tartja, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi  Önkormányzat a 
továbbiakban – tekintettel a Templom téri iskola februári jelentkezésére, illetve igényére is – a továbbiakban 
a két iskola együttes átvételének koncepcióját képviselje, illetve ennek dolgozza ki.” Azért is ezt javasolja, 
mert kb. 20 éve ismeri az iskolákat, és nagyon hiányolja, hogy nincs legalább egy-két olyan osztály, amely 
általános, vagy amelyben a német nyelv helyett angolt lehet tanulni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Kiss István György módosító javaslatát.
 



No.: 7
A Képviselõ-testület a módosítást a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 4 igen, 5 nem és 2 tartózkodás szavazattal 
elutasította.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel, hogy az ülés menetét zárt ülés keretén belül folytassák.
 
No.: 8
A Képviselõ-testület a zárt ülésen való megbeszélést a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 nem 
szavazattal elfogadta. 
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelt el.
 
 

A zárt ülés napirendi pontja:
 

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola fenntartásának és mûködtetésének átvételével kapcsolatosan 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 67/2015.)
 

A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 

 
Nyílt ülés folytatása 2214-kor

 
 

1. napirendi pont folytatása
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és
 mûködtetésének átvételével kapcsolatosan

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 67/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy „újabb” módosító javaslat nem hangzott el 
a témát illetõen. Így Szavazásra tette fel a kiosztott határozati javaslatot elfogadását.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános 
Iskola (Vásár téri iskola) fenntartásának és mûködtetésének átvételével kapcsolatos kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. CXC. 
törvény 83. §-ának 4. a) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár fenntartói jogának 
átvételére vonatkozó kérelmét nem támogatja, az alábbiak miatt.
 
A Pilisvörösvár, Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskolának a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fenntartásába adása a jelenlegi körülmények között nemcsak szakmailag és erkölcsileg 
aggályos, hanem gazdaságilag, pénzügyileg is. Jelen pillanatban ugyanis az átadási folyamat részletei 
szakmailag és pénzügyileg teljesen kidolgozatlanok (személyi kiadások, rezsiköltség, karbantartási 
költségek, tanulói étkeztetés költségei, technikai személyzet foglalkoztatása, gazdasági szervezet 
mûködtetése stb.), így a fenntartóváltás óriási kockázatokat rejt magában.
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésérõl tájékoztassa a Pilisvörösvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökét, az 
Emberi Erõforrások Miniszterét valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári 



Tankerületének vezetõjét.
 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával 
hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
2014. évi közbiztonsági beszámoló 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 57/2015.) 
 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását a következõ 
kiegészítéssel: „A Képviselõ-testület örömmel állapítja meg, hogy 2014-ben jelentõsen csökkent a 
gépkocsilopások és a lopások száma, ugyanakkor sajnálatosan nõtt a gépkocsifeltörések, a csalások és az 
ittas vezetésbõl eredõ szabálysértések száma. A Képviselõ-testület felkéri a Pilisvörösvári Rendõrõrs 
vezetõit, hogy tegyenek meg minden erõfeszítést annak érdekében, hogy Pilisvörösváron ezen 
bûncselekmények,  valamint a gyorshajtások és a szabálytalan parkolások száma is csökkenjen. A Képviselõ-
testület felkéri továbbá a Pilisvörösvári Rendõrõrs valamint a Budaörsi Rendõrkapitányság vezetõit, hogy 
tegyenek meg mindent az egyenruhás rendõri állományának a gyalogos közterületi jelenléte további 
növelése érdekében (Vásár tér, Hõsök tere, Templom tér, vasútállomások).”
 
Koczka Gábor õrsparancsnok: Elmondta, hogy az elsõ általa elküldött beszámoló a szokásos, általuk mért 
és elektronikusan rögzített bûncselekmény számokat mutatja. Ellenben most bevezettek egy úgynevezett 
követéses statisztikát, ami azt jelenti, hogy azt szerepeltetik a statisztikában, ami már lezárult. Ezért például 
a betöréses lopások száma itt nagyobb, mert a lezárultat hozzáadja ahhoz, ami történt, így már egy 
folyamatot vizsgál a statisztikában. A táblázatban is azért van az eltérés, mert már ezeket a kötelezõ 
bûncselekmény kategóriákat kell szerepeltetni. Elmondta, hogy az összes (8) településen történt ittas 
vezetések számának a fele pilisvörösvári elkövetés. A beszámolóban szereplõ közterületi munka 
értékelésénél jelezte, hogy továbbra is gond Pilisvörösváron a parkolási helyzet szabályossága és a 
gyorshajtók eredményes szankcionálása. A gyalogos közterületi jelenlétigényre lesz megoldás, mert az 
országos fõkapitányi értekezleten elhangzott, hogy az úgynevezett „19 megyés intézkedést” 
meghosszabbították 2016. január 30-ig, ami azt jelenti, hogy minden nap a normál szolgálaton kívül 2 fõ 6 
órában településenként meghatározott idõintervallumban plusz szolgálatot teljesít a település területén. Ha a 
Képviselõ-testületnek az elvárása az, hogy ez gyalogosan történjen, akkor a Pilisvörösvárra jutó napi 2 óra 
járõrözést így ütemezik. Ebben az a veszély, hogy ha történik valami kiemelt dolog (súlyos baleset vagy 
rablás), akkor a rendõrnek vissza kell rohanni a kocsihoz, és ez csúszást okoz majd. Nekik a 
tevékenységirányítási központból érkezett jelzés után 15 percen belül a helyszínen kell lenniük. De a 
lehetõségekhez mérten a gyalogos szolgálatot erõltetni fogják.
 
Gromon István polgármester: Jelezte, hogy súlyos a szabálytalan parkolás a Vásár téren és a Templom 
téren fõleg a reggeli és a kora délutáni idõszakokban. A Templom téren és a Hõsök terén este van probléma, 
a vasútállomásokon akkor lesz, ha beindul a P+R parkolás. Szeretnék, ha a rendõri személyes jelenléttel 
ezeket a folyamatokat vissza lehetne szorítani.

 
Koczka Gábor õrsparancsnok: Amire lehetõségük van, azt megígérheti. Reméli, hogy háttérbe szorul majd 
az a szégyenletes baleseti helyzet, ami tavaly volt, az új sebességmérõ mûszerek beállításával, melyhez még 
szoftverfejlesztésre van szükség (10 halálos baleset Budaörs körzetében, melybõl 8 eset a pilisvörösvári 
körzetben, 3 konkrétan Pilisvörösváron volt). Tudatosítani kell az emberekben, hogy az intézkedés nem 
ellenük, hanem a szabályok betartatásáért, a kevesebb halálos baleset érdekében van, hogy kapcsolják be a 



biztonsági övet, ne száguldozzanak, és ne elõzzenek szabálytalanul. Felhívta a figyelmet az újabb plusz 
feladatukra, a helyszíni bírság végrehajtásra, mely nagy terhet ró a rendõrségre: 2 ember (1 fõ 
közalkalmazott és 1 fõ közfoglalkoztatott) napi 8 órában csak ezt a munkát végzi. A közterület-felügyelettel 
a közös szolgálat gyakorlatilag minimális. Kábítószertermesztõt Pilisvörösváron 2 esetben tudtak elfogni, 
akiknek bíróság elõtt kell felelniük a tettükért. A Rendõrõrs létszámállománya most nagyon jó, az épület 
állaga sajnos ugyanolyan rossz, de egy új terepjárót kaptak Pilisszentivántól, mely erre a területre nagyon 
hasznos. Jó hír, hogy a „19 megyés intézkedés” eredményeként a rendõrök fizetett túlórában kint vannak az 
utcán, és nem kell más munkát vállalniuk még a megélhetésért.
 
dr. Kutas Gyula: Pontosította az ÜOKB ülésen elhangzott határozat-kiegészítést, mely nem is annyira a 
gyaloglásról szól. A probléma úgy vetõdött fel, hogy sokan panaszkodtak, hogy a nevezett tereken tölti az 
ifjúság az idõt a padokon, jobb elfoglaltsága nem lévén. Jó lenne, ha a rendõr odamenne ezekhez a 
fiatalokhoz, és igazoltatná õket, akkor lehet, hogy javulna ez a sokakat zavaró helyzet.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Mindig visszatérõ problémaként jelzik a szabálytalan parkolást, a letaposott 
ágyásokat, az emiatt járhatatlan utakat. Az elõzõ évben elfogadott megállapodásról egy cikk is született 
parancsnok úr által, melyben ígéretet tettek arra, hogy elkezdik a bírságolást, és folyamatosan jelen lesznek. 
Kérdése, hogy a cikk után történtek-e bírságolások, mert nem lát változást ezen a téren.
 
Koczka Gábor õrsparancsnok: Természetesen történtek bírságolások, ha szükséges, kigyûjti részletesen és 
megküldi polgármester úrnak.
 
Gromon István polgármester: Tapasztalja rendszeresen a szabálytalan parkolást a Vásár téren. Mióta 
elkészült a parkoló, ott már nem tudnak szabálytalanul parkolni, viszont a Kápolna utca felõli oldalon a 
keskeny járdaszakaszra parkolnak fel két kerékkel, mellyel ugyanúgy akadályozzák a közlekedõket. Sajnos a 
Fõ utcán is van szabálytalan parkolás, a zöldágyásba és a kapubehajtókban is parkolnak rendszeresen az 
emberek.
 
Koczka Gábor õrsparancsnok: Megígérte, hogy erre figyelni fognak. Szükséges, hogy koordinálják a 
feladatot a Hivatal közterület-felügyelõjével, és kéri, hogy hozzá minden hónap 25-ig érkezzen meg, hogy az 
adott hónap melyik napjain legyenek kint közösen a tereken.
 
Kiss István György: Dr. Kutas Gyula képviselõtársával ellentétben örül annak, ha  a gyerekek – kivéve, ha 
randalíroznak -  nem a tv képernyõ elõtt ülnek, hanem a téren tartózkodnak.

 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 37/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Rendõrõrs parancsnoka által Pilisvörösvár Város 2014. évi közbiztonsági helyzetérõl 
készített beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Rendõrségrõl szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a Pilisvörösvári Rendõrõrs parancsnoka által Pilisvörösvár 
Város 2014. évi közbiztonsági helyzetérõl készített beszámolót elfogadja.  



A Képviselõ-testület örömmel állapítja meg, hogy 2014-ben jelentõsen csökkent a gépkocsi-lopások és a 
lopások száma, ugyanakkor sajnálatosan nõtt a gépkocsi-feltörések, a csalások és az ittas vezetésbõl eredõ 
szabálysértések száma. A Képviselõ-testület felkéri a Pilisvörösvári Rendõrõrs vezetõit, hogy tegyenek meg 
minden erõfeszítést annak érdekében, hogy Pilisvörösváron ezen bûncselekmények valamint a gyorshajtások 
és a szabálytalan parkolások száma csökkenjen. A Képviselõ-testület felkéri továbbá a Pilisvörösvári 
Rendõrõrs valamint a Budaörsi Rendõrkapitányság vezetõit, hogy tegyenek meg mindent az egyenruhás 
rendõri állomány gyalogos közterületi jelenlétének további növelése érdekében. (Vásár tér, Templom tér, 
Hõsök tere, Vasútállomás)
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

3. napirendi pont
Megállapodás kötése a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal
 a Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján, a 2015. évre 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 58/2015.)
  

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Elmondta, hogy 
õrsparancsnok úr 2014. évi rendõrségi beszámolója alapján az együttmûködési megállapodás felülvizsgálata 
megtörtént. Pilisvörösvár város közbiztonságának, vagyonbiztonságának és közlekedésbiztonságának 
javítása érdekében minden évben megkötik a megállapodást. A javaslat szerint Pilisvörösvári Rendõrõrs 
részére a fentiek érdekében 400.000 forint támogatást biztosít Pilisvörösvár Város Önkormányzata. További 
támogatásként a körzeti megbízott lakhatását havi 18.000 forinttal támogatja az önkormányzat. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 38/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
2015. évre vonatkozó Együttmûködési megállapodás megkötésérõl a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitánysággal Lakosságorientált Rendõrségi Modell alapján
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2015. április 1-jétõl 2016. 
március 31-ig ismételten megállapodást köt a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal a Lakosságorientált 
Rendõrségi Modell alapján a város közbiztonságának, közrendjének és közlekedésrendjének javítása 
érdekében.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2014. évben a PMRFK Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári 
Rendõrõrse részére a fentiek érdekében 400.000 forint támogatást biztosít, melyet a támogatott az alábbi 
célokra használhat fel:
 

Pilisvörösvár közigazgatási területén forgalomba helyezett LBA-107 frsz.-ú FIAT Linea 1,3 
MultiJet típusú személygépkocsi üzemeltetésére (fenntartás, javíttatás) közvetlen elszámolással.

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást, valamint a támogatási 
keretösszeg erejéig, a támogatás céljának megfelelõ Adományozási szerzõdést írja alá.
 
Fedezet forrása: 2015. évi költségvetési rendelet 21. sz. melléklet 2. sora
 
Határidõ: 2015. április 01.                                                                Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.



 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 
 

4. napirendi pont
A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 62/2015.)

 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi-, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló

16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   

 
 

5. napirendi pont
Dr. Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetése valamint a 

Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi 
feladatainak ellátására pályázat kiírása 

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 61/2015.)
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, és támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását. Elmondta, 
hogy váratlanul és súlyosan érintette, hogy az 5 évre megszavazott intézményvezetõ a mandátum elsõ 
felében, minden elõzmény nélkül kérte a közös megegyezéssel való munkaviszony-megszüntetést. Igazgató 
Asszony sok éven keresztül nagyon magas színvonalú munkát végzett. Úgy gondolja, hogy nincs értelme 
annak, hogy a közös megegyezéssel való munkaviszony-megszüntetést akadályozzák. Igazgató Asszony 
május végéig tudja ellátni a feladatát, ezért sürgõs a pályázat kiírása a Mûvészetek Háza – Kulturális 
Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi feladatainak ellátására.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I.sz. határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata dr. 
Berkiné Balasi Anikó munkaviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva dr. Berkiné Balasi 
Anikó intézményvezetõ 2015. március 13-án benyújtott kérelmére hozzájárul dr. Berkiné Balasi Anikó 
munkaviszonyának közös meggyezéssel, 2015. június 30-val történõ megszüntetéséhez, s az utolsó hónapra 
a munkavégzés alól mentesíti, így 1 hónap jutalomban részesíti.
 
A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy dr. Berkiné Balasi Anikó részére az éves szabadság 



idõarányos részét adja ki.
 
A Képviselõ-testület sajnálatát fejezi az intézményvezetõ asszony döntése miatt, és egyúttal megköszöni 
igazgató asszony közel nyolcéves magas színvonalú intézményvezetõi és mûvelõdésszervezõi munkáját, s 
további pályafutásához sok sikert kíván.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 40/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár intézményvezetõi 
feladatainak ellátására pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 20-23. §-ban, 
illetve a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6-7 §-ban biztosított jogkörében eljárva 
a Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár magasabb vezetõi megbízására 
az alábbi pályázati kiírást jelenteti meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán:

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Mûvészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 
intézményvezetõi feladatainak ellátására

 
Pályázati feltételek:

¾     felsõfokú közmûvelõdési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség 
és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

¾     legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

¾     legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

¾     büntetlen elõélet,

¾     számítógépes ismeretek,

¾     közalkalmazotti jogviszony megléte vagy létesítése,

¾     magasabb vezetõi feladatok mellett „közmûvelõdési szakember I.” (azaz mûvelõdésszervezõi) 
feladatok ellátása,

¾     az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, 
államháztartási ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõ tanfolyam eredményes 
elvégzését igazoló okirat,

¾     német nyelvtudás elõnyt jelent.
 

Az állás betöltésének ideje: elõreláthatólag 2015. július 1-tõl
 
A magasabb vezetõi megbízás ideje: határozott idejû, 5 év (2020. június 30-ig)
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:



¾   az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

¾   érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

¾   szakmai önéletrajzot,

¾   az intézmény mûködésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülõ szakmai programot, vezetõi 
elképzeléseket,

¾   nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: Kjt alapján + vezetõi pótlék
 
A pályázat benyújtási helye:
Gromon István polgármester
Pilisvörösvár Önkormányzata
2085 Pilisvörösvár, Fõ tér 1.
 
A borítékra kérjük ráírni: „Mûvészetek Háza intézményvezetõi pályázat – csak a pályázat elõkészítõ 
bizottság bonthatja fel.”
 
Felvilágosítás kérhetõ az alábbi telefonszámon: 26-330-233/129. m. (Jákliné Komor Szilvia)
 
A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidõt követõ 30 napon belüli Képviselõ-testületi ülés.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a pályázati kiírást a hatályos jogszabályok alapján hirdesse meg, 
a pályázat elõkészítõ bizottságot alakítsa meg.
 

Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésérõl szóló

 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 66/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi-, 
Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 15

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
6/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2014. évi költségvetésérõl szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen és 2 tartózkodás



 szavazatával megalkotta.
 

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

7. napirendi pont
  Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésrõl szóló

 1/2015. (II. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 64/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. A 
rendelet elfogadását követõ módosítások kerültek átvezetésre: a 6/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozat a 
Betelepülési emlékmû befogadására alkalmas tér kialakításáról és a 21/2015. (II. 26.) Kt. sz. határozat az 
önkormányzati fõzõkonyha számára történõ eszközbeszerzésekrõl. További átvezetések a 2014. évi 2 940 e 
forint összegû állami normatíva visszafizetése és a Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott 
szociális feladatokra elõirányzott támogatási összeg közel 1,5 millió forinttal való növelése.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésrõl szóló 1/2015. (II. 

06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
 A Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet

 gyógytornász státusz létesítése iránti kérelme
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 60/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális,- és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásul elmondta, hogy az államháztartási gazdálkodással kapcsolatos 
törvény 2015. januárban áprilisi hatállyal úgy változott, hogy a 100 fõ átlaglétszám alatti költségvetési 
szervek – kivéve a hivatalok és a gazdálkodásra létrehozott Gazdasági Ellátó Szervezetek (GESZ) – nem 
maradhatnak önállóan gazdálkodó intézmények. A jogszabályt január óta ismerik, de mivel nagyon sok 
egészségügyi intézményt érint, arra számítottak, hogy a jogszabályt módosítják. Mivel erre eddig nem került 
sor, már megkezdték a szakmai egyeztetéseket a belsõ ellenõrrel, a rendelõintézet szakmai vezetésével a 
rendelõ gazdasági önállóságával kapcsolatban. Terveik szerint április vagy május végén születhet képviselõ-
testületi döntés arra vonatkozóan, hogy a rendelõ gazdálkodása a hivatal alá kerül, vagy a GESZ látja el a 
gazdálkodási feladatokat, esetleg létrehoznak egy gazdasági társaságot. Tudomása van róla, hogy eddig 
kevesen lépték meg az átszervezést, mivel az OEP finanszírozás elég speciális terület. Ha a GESZ alá kerül a 
rendelõ gazdálkodása, elképzelhetõ, hogy plusz egy státuszra szükség lesz, de erre az OEP finanszírozás 
fedezetet ad. A személyi felállásra várják a javaslatot az intézmény gazdasági vezetõjétõl, aki nélkül a 



feladat ellátását elképzelhetetlennek tartja.
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 41/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet részére gyógytorna feladatok 
ellátására 1 fõ 8 órás közalkalmazotti státusz engedélyezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi 
Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézetben részére, az intézmény saját költségvetésének terhére 
(mindaddig, amíg az önkormányzati támogatás nélkül finanszírozható) 1 fõ 8 órás közalkalmazotti státusz 
létesítését engedélyezi a gyógytorna feladatok ellátására.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet következõ módosításába 
építse bele jelen határozatát.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A dr. Vajda Fogászati Bt. telephely-bejegyzési kérelme 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 70/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2000. június 15-én kötött dr. Vajda Éva szolgáltató fogszakorvossal 
feladat ellátási szerzõdést, melyben a feladatellátás helyeként a Szakorvosi Rendelõintézet szerepelt. A 
doktornõ korábban közalkalmazottként dolgozott az intézményben. A telephely bejegyzésének 
engedélyezése Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosának a joga. Szavazásra 
tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 42/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a d
r. Vajda Fogászati Betéti Társaság benyújtott telephely-bejegyzési kérelmérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a dr. Vajda Évával 2000. június 
15-én kelt szerzõdés alapján a dr. Vajda Fogászati Betéti Társaság (2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 188.) részére 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet (2085 Pilisvörösvár, Fõ út 188.) telephelyként való bejegyzéséhez hozzájárul határozott 
idõre, a Bt.-nek a Szakorvosi Rendelõintézettel fennálló szerzõdésének idejére.
 
A Képviselõ-testület felkéri a kérelmezõt, hogy írásban nyilatkozzon arról, hogy az Önkormányzattal 
fennálló jogviszonyának megszüntetését követõ 30 napon belül a Cégnyilvántartásból törölteti a 
Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézetben lévõ telephelybejegyzését, ennek 
elmulasztásából eredõ kárért felel, és azt köteles megtéríteni.
 



A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulását a Kérelmezõ fenti kérelme alapján adja 
meg.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló

 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
 (A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 59/2015.)

 
 

Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottsága tárgyalta és támogatta a rendelettervezet elfogadását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvár Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttmûködési Megállapodásának kelte az elõterjesztésben tévesen 
szerepel, 2014. február 03. helyett 2014. december 02. a helyes dátum. Kéri, hogy eszerint módosítsák a 
rendelet-tervezetet.
 
Gromon István polgármester: Elõterjesztõként a módosító javaslatot befogadta. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással.
 
No.: 19

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és mûködési szabályzatáról 

szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

11. napirendi pont
Használati megállapodás aláírása a Szent Erzsébet Otthonnal a pilisvörösvári 3568/3 helyrajzi számú 

ingatlan részhasználatára vonatkozóan
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 69/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Elmondta, hogy a Kisfaludy utca végének környékén lakók keresték meg azzal a valós problémával, hogy a 
Kisfaludy utca végének nincs olyan szakasza, ahol gyalogosan vagy babakocsival biztonságosan, járdán 
lehetne közlekedni. Az árok betemetésével készítendõ járda építését a nagy költségek miatt elvetették. A 
Szent Erzsébet Otthon telkének a széle, azaz az Otthon kerítése elõtti, de a csapadékvíz-elvezetõ árkon belül 
futó szakasza a terület teljes megtisztítását követõen alkalmas lehet a járda kialakítására. Ezért egyeztettek a 
Szent Erzsébet Otthon vezetõségével, és a tervek szerint a Szent Erzsébet Otthon tulajdonában lévõ 



Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135. szám alatti ingatlan szélét az önkormányzat használná. A 
részhasználat oly módon valósulna meg, ahogy a helyszínrajzon is látható, hozzávetõleg 130 méternyi 
területet az Otthon az Önkormányzat ingyenes használatába adja, s az Önkormányzat a jelenlegi bokros-fás 
területet a növényzettõl megtisztítja, a talajt kiegyenlíti és murvával leteríti. Szavazásra tette fel 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 43/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata
a Szent Erzsébet Otthonnal kötendõ, Pilisvörösvár, 3568/3 helyrajzi számú ingatlan részhasználatára 
vonatkozó használati szerzõdés megkötésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy saját költségén a Szent Erzsébet 
Otthon tulajdonában álló 3568/3 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135. 
szám alatt található ingatlanból hozzávetõleg 130 méteren murvás járdát alakít ki oly módon, hogy a 
jelenlegi területet a növényzettõl megtisztítja, a talajt kiegyenlíti és murvával leteríti. Ezen kívül az 
Önkormányzat vállalja, hogy a kivágott sövény helyébe az Otthon kerítésének belsõ szakaszára új 
sövénysort telepít, a Manhertz Erzsébet-emlékmû közelében álló utcai vízcsapot saját költségén 
locsolócsappá alakítja. Az Otthon garantálja a saját területén kialakított járda gyalogosközlekedésre való 
közcélú használatának zavartalan biztosítását.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használati megállapodás keretében megvalósuló 
munkálatok elvégzése céljából a használati szerzõdést 2 millió forintos keretösszegig a jelen elõterjesztés 
mellékleteként csatolt szerzõdéstervezet szellemében aláírja.
 
Fedezet forrása: A Képviselõ-testület a használati megállapodás keretében megvalósuló munkálatok 
fedezetének forrását 2 millió forintos keretösszegig a városüzemeltetési keret terhére biztosítja.
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ által korábban használt KPK-762 forgalmi rendszámú 
önkormányzati kisbusz értékesítése és helyette egy duplafülkés, platós kisteherautó vásárlása a 

Városgondnoksági Osztály számára
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 71/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  A 
kisbuszról teljeskörû értékelés készült, amely értékelés részletesen rögzíti a kisbusz állapotát. Az értékelés 
bruttó 838.000 forintos vételárat határoz meg, rögzítve a kisbusz állapotát, összes hibáját. Korábbi 



tapasztalatok és a Pénzügyi Bizottság elõzõ, gépjármû adásvétellel kapcsolatos javaslata alapján úgy 
gondolja, célszerû a gépjármûvet a hasznaltauto.hu-n meghirdetni, bruttó 3.000.000 forintos irányárral és 
bruttó 2.000.0000 forintos alsó limitárral. Eredményes eladás esetén javasolja egy duplafülkés, platós, max 
10 éves, jó állapotú, használt teherautó megvásárlását, maximum az önkormányzati „szociális” kisbusz 
befolyt vételárának összegéig. Így a platós teherautó beszerzése további önkormányzati forrást nem 
igényelne. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.

No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 44/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata az 
önkormányzati szociális kisbusz értékesítésérõl és egy duplafülkés, platós teherautó megvásárlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, 
KPK- 762 forgalmi rendszámú kisbuszt a hasznaltauto.hu-n keresztül értékesítteti a polgármesteren keresztül 
bruttó 3.000.000 forintos irányár és bruttó 2.000.000 forintos alsó limitár között.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat szociális kisbusz értékesítésével 
egyidejûleg a következõ mûszaki paraméterekre: duplafülkés, platós, használt, szállítható személyek száma: 
6-7 fõ, ajtók száma: 4, dízel üzemanyag, minimum 70 KW, 95 LE. Típusa lehet: Volkswagen Transporter, 
Renault Master, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer szerezzen be 
egy használt, duplafülkés, platós teherautót az Önkormányzat számára, a Városgondnoksági Osztály általi 
használatra, a városüzemeltetési feladatok ellátására.
 
A Képviselõ-testület a használt teherautó megvásárlásához a fedezetet a szociális kisbusz értékesítésébõl 
befolyt vételárból fedezi.
 
Költségvetési fedezetet nem igényel.                                              
 
Felelõs: polgármester                                                                        Határidõ: folyamatos
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

 
 

13. napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 65/2015.)   
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 22
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 45/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés 
közötti legfontosabb eseményekrõl szóló írásos polgármesteri beszámolót.
 



A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
 

14. napirendi pont
Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 56/2015.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Szavazásra tette fel a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 46/2015. (III. 26.) Kt. sz. határozata a 
lejárt határidejû határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejû 
határozatokról szóló írásos tájékoztatót.
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. napirendi pont
Felvilágosítás-kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Hozzászólás hiányában bezárta a 
napirendi pont tárgyalását.
 
Jelezte, hogy 2015. 04. 09-én rendkívüli képviselõ-testületi ülést kell összehívnia a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ idõsek átmeneti gondozóházának felújítására vonatkozó pályázat és a helyi 
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására a 2015. évi pályázati igény benyújtása miatt. 
Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 2317-kor. 
 
 

 
K.m.f.

 
 
 
 



                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
  polgármester                                                                     jegyzõ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


