
Ikt. szám: 302/12/2011.  
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2011. június 20. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.  
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Oberle János 830-kor érkezett, Preszl 
Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Kõrösy János 
 
Távollétét nem jelezte: Müller Márton 
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Kutasi Jánosné intézményi referens, Bolláné Bognár Margit, 
gazdálkodási osztályvezetõ, Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ, dr. Balogh Gyula kardiológus, dr. 
Surjánné dr. Tóth Margit a Szakorvosi Rendelõintézet igazgatója, Krausz Valéria felkért GESZ vezetõ 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Kõrösy János Képviselõ úr e-mail-ben jelezte Jegyzõ asszony részére a távollétének 
okát. Kérte, hogy Jegyzõ asszony ismertesse a levelet.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Felolvasta Kõrösy János Képviselõ úr levelét: Kedves Jegyzõ Asszony! 
Tájékoztatom, hogy a mai Képviselõ-testületi ülésen nem áll módomban részt venni a hozzá kiküldött 
elõterjesztések gerincét képezõ anyagok nem megfelelõssége (alapvetõ hiányosságok, döntésre alkalmatlan 
elõkészítés) miatt. Köszöntéssel: Kõrösy János képviselõ.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és a napirendek sorrendjének 
elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok:                                                                                          Elõadó:
 



1.)
               
 

Nyomravezetõi díj kitûzése a Fõ utca rongálás kapcsán 
(Et.: 133/2011.)
 

Gromon István 
polgármester

 
2.)
               
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi 
Rendelõintézet részére kardiológiai ultrahang készülék 
bérlése (Et.: 135/2011.) 
 

Gromon István 
polgármester

3.)
               
 

A GESZ megalapításával kapcsolatos döntések (Et.: 
134/2011.)
 

Gromon István 
polgármester

 
4.)
               
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott 
intézmények Alapító okiratának módosítása, módosító 
okiratának elfogadása (Et.: 131/2011.)
 

Gromon István 
polgármester

 



5.)
               
 

A Pilisvörösvár Fõ utca program 2010. - épületek 
kivitelezése pótmunkára kiírt közbeszerzés eredménye 
(Et.: 132/2011.)
 

Gromon István 
polgármester

 
1. napirendi pont

Nyomravezetõi díj kitûzése a Fõ utca rongálás kapcsán (Et.: 133/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 2011. június 3-án, pénteken 
éjszaka egy ismeretlen személy megrongálta a Fõ utca Angeli köz és Posta közötti szakaszt. Ismeretlen 
személy ellen 2011. június 4-én reggel Pándi Gábor alpolgármester feljelentést tett, majd a rongálási kárt a 
következõ héten 511 ezer forintban állapította meg a Hivatal. Informálisan a Hivatal tudomására jutott, hogy 
egy ismeretlen szemtanú még a rongálás ideje alatt bejelentette a rongálást a rendõrségen. Mire a rendõrök 
kiértek a Fõ utca adott részére, az elkövetõ már távozott a helyszínrõl. Ezért javasolja nyomravezetõi díj 
kitûzését. Az elkövetõ megtalálása és megbüntetése jelentõs visszatartó hatással lehetne a további 
rongálásokkal szemben. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot. 
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 118/2011. (VI. 20.) Kt. sz. 
határozata nyomravezetõi díj kitûzésérõl a pilisvörösvári Fõ utcán 2011. június 3. napján 
éjszaka történt rongálás kapcsán
 

1. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pilisvörösvári Fõ utcán 2011. június 3. 
napján éjszaka történt vandalizmus ügyében, bruttó: 100.000 forint nyomravezetõi díjat határoz meg. 

2. A nyomravezetõi díj kifizetésének feltétele, hogy a nyomravezetõ a nyomozó hatóságok részére 
egyenes irányú és konkrét nyomvonalat határozzon meg, mely alapján az elkövetõ, vagy elkövetõk 
ellen az eljárás megindítható és annak tényét a nyomozó hatóság igazolja. 

3. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyomravezetõi díjjal kapcsolatos felhívást a 
városi honlapon, a Vörösvári Újságban, a helyi hirdetõkön és a Pilis Tv-n jelentess meg.

4. A nyomravezetõi díj összegét a Képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési rendelet általános 
tartalékkeret terhére biztosítja. 

 
Határidõ: folyamatos                                                                           Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
 
 
 
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet részére kardiológiai ultrahang 

készülék bérlése (Et.: 135/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és 
Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozatot a következõ kiegészítéssel:



-         Az intézmény a készüléket 1 év helyett 3 éven keresztül bérelje.
-         A bérleti szerzõdésben kerüljön feltüntetésre, hogy a készüléknek a tulajdonjog átszállásának 

idõpontjában is mûködésre alkalmas állapotban kell lennie.
 

dr. Kutas Gyula: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ultrahang készülék optimális élettartama 7 év. A 
biztonságosság szempontjából vetõdött fel az egy év helyett a három éves bérleti jogviszony. Fontos 
szempont, hogy a készülék ne legyen „leamortizálva” és nincs nagy különbség az „akkori” és az optimális 
élettartam között. Ezért javasolta a Bizottság, hogy a szerzõdésben rögzítsék, hogy az átadás után is 
mûködésre alkalmas a készülék.   
 
Megérkezett Oberle János 830-kor
A Képviselõ-testület létszáma 10 fõre módosult.
 
Gromon István polgármester: A Bizottság ülésén felmerült az, hogy esetleg az újonnan vásárolt készülék 
kedvezõbb lenne a rendelõintézet számára, mint, ha lízingelnek egy használt készüléket éveken keresztül. Az 
új készülék viszont nagyon drága, az Önkormányzat a költségvetésébõl a vásárlásra a fedezetet nem tudja 
biztosítani.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha a készülék több évig a bérbeadó 
tulajdonában maradna, ezért ennek terheit a bérlet ideje alatt a bérbeadó viselje. Idõközben megkapta a 
szerzõdés tervezetet, melynek a 6. pontjában az szerepel, hogy a bérlõnek – Rendelõintézetnek - kell fizetnie 
a karbantartással kapcsolatos költségeket, ami a rendeltetésszerû használattal van összefüggésben. A 
Bizottság szándéka és javaslata az volt, hogy a rendeltetésszerû használat ellenére történõ meghibásodások 
miatti karbantartásokkal kapcsolatos költségeket minden esetben a tulajdonosnak kell finanszíroznia.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy az Igazgató asszony korábban már jelezte, hogy az ülésen 
dr. Balogh Gyula kardiológus fogja képviselni az intézményt.
 
dr. Balogh Gyula kardiológus tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az Igazgató asszony egy kicsit késik, de rövid 
idõn belül jelen lesz a képviselõ-testületi ülésen.    
 
dr. Balogh Gyula: Korábban már jelezte – még Heidt Éva igazgató asszonynak –, hogy az ultrahang 
készülék megbízhatatlanul mûködik, és a minõségi munka végzésére alkalmatlan.  
Új ultrahang készülék beszerzése több mint 13 millió forintba kerül. Az egyeztetések során derült ki, hogy 
az Önkormányzat és a rendelõintézet a költségvetésébõl, ilyen nagyságrendû összeget nem tud megfizetni. 
Használt ultrahanggép beszerzésére az Igazgatóasszony árajánlatokat kért be. Az ajánlatok között a legjobb 
ajánlatot a Bicskei Egészségügyi Központ adta. A bérleti díj megfizetése után kerülne a készülék a 
rendelõintézet tulajdonába. A készüléket 2005. májusában üzemelték be. A készülék legfontosabb része a 
vizsgálófej, mely – gyártótól függõen – 1.5 és 2 millió forintba kerül. Vizsgálófejet két évvel ezelõtt 
vásárolta a Bicskei intézmény a készülékhez.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az egy év helyett három évre bérelje a rendelõintézet a készüléket, de 
sajnos ez a megoldás a bérbeadó számára jelenleg nem kivitelezhetõ, hiszen a bérleti díjra vonatkozó 
konstrukciókat az ajánlatban másként adták meg.
A rendelõintézet a jelenleg használatban lévõ ultrahang készüléket 2000-ben használtan vásárolta, és már 10 
éve használja. A javítása már gazdaságtalan.  
A Bicskei Rendelõintézet természetesen vállalja, hogy az átadáskor a készülék mûködõképes állapotban 
lesz. Abban az esetben, ha a vizsgálófej cserére szorul, azt a bérbeadónak kötelessége finanszíroznia. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Szeretné, ha pontosítanák a szerzõdés-tervezet 6. pontjában található 
megfogalmazást (karbantartásra vonatkozóan), mert a leírtak ellentétesek az elõbb említett karbantartási 
kötelességvállalással. Kérdése, hogy mi minõsül rendeltetésszerû használatnak?  
 



dr. Balogh Gyula: Ha leejtik, vagy ha fizikai sérülés található a vizsgálófejen, természetesen ez nem 
minõsül rendeltetésszerûnek, és nem a bérbeadó kötelessége annak javítatása, cseréje.  
Más meghibásodás esetén pl.: kristályhiba vagy kábelszakadásnál a bérbeadót terhelik a javítási költségek.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szerzõdéstervezet 6. pontjában olvasható, hogy a rendeltetésszerû 
használattal kapcsolatos hibák kijavítása is a bérlõ feladata. Pl.: ha, a vizsgálófej kopás végett hibásodik 
meg, azt is a bérlõnek kell megfizetnie? Az elõbb viszont dr. Balogh úr elmondta, hogy a bérbeadónak 
kötelessége finanszíroznia a rendeltetésszerû használat melletti meghibásodásokat.    
 
dr. Balogh Gyula: Abban az esetben, ha a fej kristályhibás lesz, annak javítási költségeit a bérbeadó 
vállalja. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A szerzõdés megkötése elõtt a tervezetet a Hivatal felülvizsgálja, és a 
karbantartásra vonatkozó pontokat részletesen megfogalmazza majd. 
 
Megérkezett dr. Surjánné dr. Tóth Margit az intézmény vezetõje.
 
dr. Balogh Gyula: Elmondta, hogy a bérleti díj nem tartalmaz áfát, mivel a Bicskei Rendelõintézet nem 
tartozik az áfakörbe, nem áfa-köteles.  
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy Balogh dr. ismertesse a használt ultrahangra beérkezett 
ajánlatokat. 
 
dr. Balogh Gyula: Tájékoztatást adott az árajánlatokkal kapcsolatosan, mely kb. 5 éves gépekre lettek 
bekérve:

-         a Bicskén mûködõ ultrahang készülék 2.900 e – 3.200 e forintos értéken került felértékelése + 
állványzat, amely kb. 100 e forintos összegben határozták meg (Siemac Kft. szállító cég értékelte fel 
a berendezést), 

-         SonoHead Kft. ajánlata új készülékre 12 millió + Áfa, a használt készülék ára 3.800 e + Áfa,
-         Gral Medical Kft. ajánlata használt készülékre vonatkozóan 3.900 e + Áfa.

 
Gromon István polgármester: A szerzõdésben bérlõrõl beszélnek – jelen esetben a Szakorvosi 
Rendelõintézetrõl – viszont a fenntartó az Önkormányzat.  Az igazgatóváltás elõtti egyeztetések során azzal 
egyetértettek a rendelõintézet vezetésével, hogy az intézmény mûködését az OEP pontokból kell 
finanszíroznia, az épület felújítását és az eszközök cseréjét pedig a fenntartó Önkormányzatnak kell 
vállalnia. Jelenleg az Önkormányzat a költségvetésébõl az eszköz vásárlását nem tudja kigazdálkodni. 
Kérdése, hogy az intézmény az idei és jövõ évi költségvetésébe ezt a jellegû kiadást be tudja-e 
kalkulálni?      
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit: Véleménye szerint az intézmény egy elõnyös bérleti szerzõdést tudna kötni 
2011. június hónappal kezdõdõen. Az elsõ két hónapban 100 e forintot kellene fizetni a bérletre. A 
következõ hónapokban 200 e forint lenne a törlesztõ részlet, és decembertõl a jövõ év áprilisáig pedig 300 e 
forint. Egy év után pedig további 500 e összeg kifizetése után a készülék az intézmény tulajdonába kerülne. 
Úgy gondolja, hogy a rendelõintézet az összegeket ki tudja gazdálkodni a költségvetésébõl.    
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy mindent figyelembe véve egy kedvezõ ajánlatot kapott 
az Önkormányzat az eszköz beszerzésére. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Kérdése, hogy az intézményvezetõi pályázat során szóba került, hogy az 
intézmény gazdasági helyzetét felülvizsgálja, ha kinevezésre kerül az intézményvezetõ asszony. Kérdése, 
hogy ez azóta megtörtét- e?  



További kérdése, hogy a Képviselõ-testületet mikor tudja informálni arról, hogy a következõ néhány évben 
mely eszközök cseréjére vagy pótlására lesz szükség, és ez milyen összegeket igényel? Mindenképpen 
fontosnak tartja, hogy a jövõ évi költségvetés készítésekor a Képviselõ-testület ezzel tisztában legyen.   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit: Az intézmény gazdasági helyzetének vizsgálata részben már megtörtént. 
Hamarosan elkészítenek egy rövid és egy hosszútávú tervet az intézmény mûködésével kapcsolatosan, 
melyben mindent részletesen megfogalmaznak az eszközök beszerzésére vonatkozóan is. 
 
dr. Balogh Gyula: Szeretné kérni, hogy a bizottság által javasolt három éves bérleti idõtartam helyett az 
eredeti egy éves részletfizetést fogadja el a Képviselõ-testület. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Kérdése, hogy a bérleti idõszak alatt a készülék a Bicskei intézményben 
marad-e leltárban és a jogviszony alatt a biztosítást az intézmény garantálja-e. A szerzõdésben ezeket az 
adatokat mindenképpen részletezni szükséges, a szerzõdés tervezetet a Jegyzõnek véleményeznie kell, ettõl 
függetlenül a szerzõdést az intézményvezetõ írja alá. 
 
dr. Balogh Gyula:  A Bicskei intézmény természetesen a továbbiakban is fenntartja rá a biztosítást. 
 
Gromon István polgármester: Az Ügyrendi,- Oktatási,- és Kulturális Bizottság által javasolt 
módosításokat a következõképpen javasolja elfogadásra: az intézmény a készüléket egy éven keresztül 
bérelje (eredeti határozati javaslat szerint).
A bérleti szerzõdésben kerüljön feltüntetésre, hogy a készüléknek a tulajdonjog átszállásának idõpontjában is 
mûködésre alkalmas állapotban kell lennie.
 
Az egy évre vonatkozó bérleti díj megfogalmazást (az eredeti határozati javaslat szerint) a jelenlévõk 
támogatták. A Bizottság által javasolt további módosítást pedig elõterjesztõként befogadta. 
 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 119/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet részére kardiológiai ultrahang 
készülék bérlésének engedélyezésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város 
Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet részére kardiológiai ultrahang készülék bérlését az intézmény 
által lefolytatott árajánlat kérés alapján a Bicske Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-tõl 
engedélyezi, az alábbiak szerint:
Az intézmény a 2011. évi és a 2012. évi költségvetése terhére bérli a Bicske Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonában lévõ készüléket 1 éven keresztül, melynek éves bérleti díja 2.500.000 
forint, s további 500.000 forint kifizetése után a készülék a tulajdonába kerül. A bérleti szerzõdésben 
kerüljön feltüntetésre, hogy a készüléknek a tulajdonjog átszállásának idõpontjában is mûködésre alkalmas 
állapotban kell lennie.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a bérleti szerzõdést az aláírás elõtt 
véleményeztesse a Jegyzõvel.
 
Fedezet forrása a Szakorvosi Rendelõintézet 2011. évi és 2012. évi költségvetése
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: Jegyzõ, Igazgató asszony
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

3. napirendi pont
A GESZ megalapításával kapcsolatos döntések (Et.: 134/2011.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és 
Kulturális Bizottság az elõterjesztést tárgyalta az I. és II. sz. határozatot kiegészítés, módosítás nélkül 
támogatta. A Bizottság a III. sz. határozati javaslathoz (együttmûködési megállapodás) a következõ 
módosításokat javasolta:
 

-         A 9. oldalon az "Értékhatártól függetlenül nagy értékû tárgyi eszköznek minõsülnek az alábbi 
eszközök” c. rész a-f-ig szóló felsorolása kerüljön törlésre.

-          A 10. oldal alján lévõ mondatban („A GESZ által nyilvántartott kis- és nagy értékû eszközök 
leltározása kétévenként történik.”) a „kétévenként” helyett „évenként” kifejezés kerüljön.

-          A 11. oldal tetején lévõ mondatban („Az önállóan mûködõ intézmény által nyilvántartott 
szakleltári eszközök leltározása is kétévenként történik.”) a „kétévenként” helyett „évenként” 
kifejezés kerüljön.
 A 13. oldalon az 1.6 pontnál negyedéves bevallás helyett: havi/negyedéves (hiszen még nem tudni, 
hogy melyik kategóriába kerülnek)

-         A 14. oldalon a 2.10 pontban: „Az intézmény vezetõje felelõs a bevételek beszedéséért és 
befizetéséért, valamint napi étkezési lemondások fax-on való leadásáért a GESZ felé, minden nap 
reggel 9 15-ig, külön megjelölve a diétás étkezõk lemondását.” a GESZ helyére a Sodexho kerüljön

-         A Számlázó program nevének javítása: a „Programtech program” helyére „Saldo program” 
kerüljön.
 

dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy fenti módosító javaslatok Krausz Valéria 
szakmai módosító javaslatai, melyeket a bizottsági ülésen szakmailag elmagyarázott, a Bizottság elfogadott 
és támogatott. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy a Sodexho nevét töröljék, és a mindenkori étkezési 
szolgáltató megnevezés kerüljön a mondatrészbe. 
 
A napirendhez további hozzászólás, kérdés, észrevétel a Képviselõ-testület részérõl nem hangzott el. 
 
Gromon István polgármester: A II. sz. határozati javaslat személyi kérdésrõl szól. Kérdése Krausz 
Valériához: nyilatkozzon arról, hogy a hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz? 
 
Krausz Valéria: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
 
Gromon István polgármester: Továbbá elmondta, hogy személyi kérdésekben a titkos szavazást javasolja. 
Szavazásra tette fel a II. sz. határozati javaslat gépi titkos szavazással történõ elfogadását.  
 
No.: 4
A Képviselõ-testület a gépi titkos szavazást a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta.       
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 120/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (GESZ) létrehozásáról, alapító okiratának elfogadásáról



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján 2011. július 1-jétõl a következõ intézményei gazdálkodásának ellátására megalakítja a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (GESZ, Pilisvörösvár) nevû költségvetési szervet.
 
A GESZ, Pilisvörösvár 2011. július 1-jétõl önállóan mûködõ és gazdálkodó intézményként mûködik. A 
GESZ, Pilisvörösvár felügyelete alá tartozó intézmények önállóan mûködõ, részjogkörû intézményekként 
mûködnek 2011. július 1-jétõl: 
 

1. Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
2. Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
3. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár
4. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár
5. Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény,
6. Városi Napos Oldal Szociális Központ Pilisvörösvár.
 

A Képviselõ-testület jelen határozatának melléklete szerinti tartalommal elfogadja a GESZ, Pilisvörösvár 
alapító okiratát 2011. július 1-jei hatállyal. 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy az Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, s tegyen eleget a nyilvántartásba 
vételnek.
 
Határidõ: folyamatos és 2011. július 1.                        Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot 
(gépi titkos szavazás).
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 121/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár vezetõjének megbízásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva Krausz Valériát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 77/1993. 
(V. 12.) Kormányrendelet alapján megbízza 2011. július 1-jétõl a magasabb vezetõi pályázat eredményes 
lebonyolításáig szóló határozott idõre a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetõi 
feladatainak ellátásával.
 

a) A Képviselõ-testület Krausz Valéria alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti bértábla 
100%-ában határozza meg (149.100 + 7.455 forint további szakképesítés),
b) magasabb vezetõi pótlékát a pótlékalap 300%-ában határozza meg (60.000 forint/hó),
c) kereset-kiegészítésként a magasabb vezetõi pályázat elbírálásáig a garantált alapilletményének 
30%-át (44.730 forint) biztosítja a Képviselõ-testület.
 

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb 
vezetõi állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírását legkésõbb 2011. december 31-ig terjessze a 
Képviselõ-testület elé döntéshozatal céljából.



A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízott magasabb vezetõ áthelyezésével, 
megbízásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Határidõ: 2011. július 1., december 31.                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 122/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár illetve az irányítása alá tartozó intézmények között kötendõ 
Együttmûködési megállapodásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 88/2011. (V. 26.) Kt. sz. 
határozat alapján a jelen elõterjesztés mellékletét képezõ Együttmûködési-megállapodás tervezetét az 
Ügyrendi,- Oktatási,- és Kulturális Bizottság által javasolt módosításokkal elfogadja. Az együttmûködési-
megállapodás a GESZ, Pilisvörösvár illetve és Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a következõ önállóan 
mûködõ intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatmegosztást tartalmazza: 
 

1.Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
2.Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
3.Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár
4.Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár
5.Mûvészetek Háza – Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény,
6.Városi Napos Oldal Szociális Központ.
 

Határidõ: 2011. július l-jétõl folyamatos                                   Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények Alapító okiratának módosítása, 

módosító okiratának elfogadása (Et.: 131/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és 
Kulturális Bizottság tárgyalta az elõterjesztést és támogatta a határozatok elfogadását. A Képviselõ-testület 
döntött az intézmények gazdálkodási jogkörének módosításáról, ezért szükséges az Alapító Okiratokban 
átvezetni a módosításokat. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 123/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának 
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratát, 
melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 130/2007. (VII. 19.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott, a 119/2009 (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 37/2010. (II. 25.)  Kt. sz. 
határozatával, a 124/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatával, illetve a 105/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával 



módosított, az alábbiak szerint módosítja 2011. július 1-i hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 9. pontja törlésre kerül
2.         A 25. pont törlésre kerül.
3.         A 26. pont törlésre kerül.
4.         A 27. pont az alábbiak szerint módosul: önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az irányító szerv 

által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási utasítása, valamint a hatályos jogszabályok alapján ellátja 
az intézmény gazdálkodással összefüggõ feladatait az Együttmûködési megállapodásban rögzítettek 
szerint. Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv közötti 
megállapodást, - amely a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hagyja jóvá.

5.         A 31. pont törlésre kerül.
6.         A 32. pont törlésre kerül.
7.         A 33. pont törlésre kerül.

 
A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Német Nemzetiségi Óvoda, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító 
okiratot adja ki.
 
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával 
hozta.       
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 124/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a 
Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár 
Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 30/2005. (III. 31.) Kt. 
sz. határozatával, a 31/2005. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, 212/2007. (XI. 08.) 30/2005. (III. 31.) Kt. sz. 
határozatával, 119/2009 (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 36/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával, a 
123/2010. (VII. 15.) Kt. sz. határozatával, valamint 106/2011. (V. 26.) Kt. sz. módosított, az alábbiak szerint 
módosítja 2011. július 1-i hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 9. pontja törlésre kerül
2.         A 25. pont törlésre kerül.



3.         A 26. pont törlésre kerül.
4.         A 27. pont az alábbiak szerint módosul: önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az irányító szerv 

által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási utasítása, valamint a hatályos jogszabályok alapján ellátja 
az intézmény gazdálkodással összefüggõ feladatait az Együttmûködési megállapodásban rögzítettek 
szerint. Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv közötti 
megállapodást, - amely a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hagyja jóvá.

5.         A 31. pont törlésre kerül.
6.         A 32. pont törlésre kerül.
7.         A 33. pont törlésre kerül.

 
A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Ligeti Cseperedõ Német Nemzetiségi 
Óvoda, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû 
Alapító okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget 
a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 125/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a Módosító 
okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító 
okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 173/2005. (XII. 08.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott, a 39/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozatával, a 208/2007 (XI. 08.) Kt. sz. 
határozatával, a 120/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 38/2010. (II. 25.)  Kt. sz. határozatával valamint 
a 108/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja 2011. július 1-i hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 8. pontja törlésre kerül.
2.         A 25. pont törlésre kerül.
3.         A 26. pont törlésre kerül.
4.         A 27. pont az alábbiak szerint módosul: önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az irányító szerv 

által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási utasítása, valamint a hatályos jogszabályok alapján ellátja 
az intézmény gazdálkodással összefüggõ feladatait az Együttmûködési megállapodásban rögzítettek 
szerint. Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv közötti 
megállapodást, - amely a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti – Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hagyja jóvá.



5.         A 31. pont törlésre kerül.
6.         A 32. pont törlésre kerül.
7.         A 33. pont törlésre kerül.
 

A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító 
okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 126/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának 
módosításáról és a Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 
142/2005. (VI. 03.) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 40/2007. (III. 01.) Kt. sz. határozatával, a 210/2007 
(XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 121/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, valamint a 39/2010. (II. 25.)  Kt. 
sz. határozatával, valamint a 107/2011. (V.26.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint 
módosítja 2011. július 1-jei hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 9. pontja törlésre kerül.
2.         A 26. pont törlésre kerül.
3.         A 27. pont törlésre kerül.
4.         A 28. pont az alábbiak szerint módosul: önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az irányító szerv 

által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó Szervezet, 
Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási utasítása, valamint a hatályos jogszabályok alapján 
ellátja  az intézmény gazdálkodással összefüggõ feladatait az Együttmûködési megállapodásban 
rögzítettek szerint. Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési 
szerv közötti megállapodást, - amely a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti – 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hagyja jóvá.

5.         A 32. pont törlésre kerül.
6.         A 33. pont törlésre kerül.
7.         A 34. pont törlésre kerül.

 
A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Templom Téri Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy 
az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 



nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításáról és a Módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Mûvészetek Háza ? Általános Mûvelõdési Központ, Városi 
Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata a Képviselõ-testülete a 171/2006. (VIII. 22. ) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 
73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, 183/2007. (IX. 13.) Kt. sz. határozatával, 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. 
határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008.(VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 
122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. IX. 03.) Kt. sz. határozatával a 159/2010. (IX. 23.)  
Kt. sz. határozatával, valamint a 109/2011. (V: 26.) Kt. sz. módosított, az alábbiak szerint módosítja 2011. 
július 1-i hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 17. pontja az alábbiakra módosul: Alaptevékenység szakágazat száma: 
852020 alapfokú mûvészetoktatás

2.         A 21. pont Engedélyezett tanszakai rész az alábbiak szerint módosul:
Engedélyezett tanszakai:

Ø  Zenemûvészeti ágon:
Ø  Klasszikus zene:

§  Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
§  Rézfúvós tanszakon: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt tuba,
§  Akkordikus tanszak: harmonika, gitár, ütõ,
§  Billentyûs tanszak: zongora,
§  Vonós tanszak: hegedû, gordonka, 
§  Zeneismeret tanszak: szolfézs

Ø  Elektroakusztikus zene:
§  Billentyûs tanszak: klasszikus szintetizátor, 

Ø  Képzõ-és iparmûvészeti ágon:
Ø  Képzõmûvészeti tanszak:

§  Vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. elõképzõ évfolyam)
§  Grafika és festészet alapjai (1-3 alapfokú évfolyam)
§  Mûvészettörténet (3-10. évfolyam)

Ø  Grafika és festészet tanszak: (4. évfolyamtó) Grafika és festészet mûhelygyakorlat
Ø  Táncmûvészet ágon:

§  Néptánc, népi játék
 
3.         A 25. pont törlésre kerül.
4.         A 26. pont törlésre kerül.



5.         A 27. pont az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ 
költségvetési szerv 

Az irányító szerv által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási utasítása, valamint a hatályos jogszabályok 
alapján ellátja az intézmény gazdálkodással összefüggõ feladatait az Együttmûködési 
megállapodásban rögzítettek szerint. Az önállóan mûködõ valamint az önállóan mûködõ és 
gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, - amely a munkamegosztás és 
felelõsségvállalás rendjét rögzíti – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
hagyja jóvá.
6.         A 28. pont beépül a 27. pontba.

 
A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Mûvészetek Háza ?Általános 
Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény okiratának 
Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint az Oktatási Hivatal részére, s tegyen eleget a 
nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
                
             
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VI. sz. határozati javaslatot. 
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 128/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról és a Módosító 
okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ának g) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Városi Napos Oldal 
Szociális Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet - Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselõ-
testület 218/2006. (XI. 23. ) Kt. sz. határozatával elfogadott, a 100/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, 
208/2008. (IX. 19.) Kt. sz. határozatával, 123/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 40/2010. ( II. 25.)  Kt. 
sz. határozatával, valamint a 111/ 2011. (V. 26.) Kt. sz. határozattal módosított az alábbiak szerint módosítja 
2011. július 1-i hatállyal:
 

1.      Az Alapító okirat 28. pontja az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási jogköre szerint:
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az irányító szerv által kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó 
költségvetési szerv a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár, mely az Áht. és végrehajtási 
utasítása, valamint a hatályos jogszabályok alapján ellátja az intézmény gazdálkodással összefüggõ 
feladatait az Együttmûködési megállapodásban rögzítettek szerint. Az önállóan mûködõ valamint az 
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, - amely a 
munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét rögzíti – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete hagyja jóvá.

2.      A 29. pont beépül a 28. pontba.
 



A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Városi napos Oldal Szociális 
Központ, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az egységes 
szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ VII. sz. határozati 
javaslatot. 
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 129/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozat 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosításáról, 
valamint a Módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 
241/2006. (XII. 14. ) Kt. sz. határozattal elfogadott, a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 
18/2008.(II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 42/2010. (II. 25.) Kt. sz. 
határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. sz. határozatával, és a 
12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, valamint az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával módosított 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 2011. július 1-i hatállyal:
 

1.         Az Alapító okirat 17. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A 17. b.) Megállapodás alapján:

–       Pilisvörösvár Kisebbségi Önkormányzat(ok) mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása
–       Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján vállalt 

feladatok ellátása
 
A Képviselõ-testület a jelen határozat szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának Módosító okiratát, s felkéri a jegyzõt, hogy az 
egységes szerkezetû Alapító okiratot adja ki.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság II. Államháztartási Osztályára, valamint tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül 
az intézmény Szervezeti és mûködési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2011. szeptember 15-
ig a Képviselõ-testületnek.
 
Határidõ: 2011. június 30. nyilvántartásba vétel tekintetében,              Felelõs: Jegyzõ 

    2011. szeptember 15. SZMSZ tekintetében 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 



Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A Pilisvörösvár Fõ utca program 2010. - épületek kivitelezése pótmunkára kiírt közbeszerzés 

eredménye (Et.: 132/2011.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi,- Oktatási,- és 
Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozatot. Ismertette az elõterjesztést. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 130/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár Fõ utca program 2010. - épületek kivitelezése pótmunkára kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján a Fõ utca program 2010. - épületek kivitelezése pótmunkájára hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes volt, nyertese a Prím Építõ Kft.
A Képviselõ-testület megerõsíti a 112/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatban foglaltakat, miszerint felkéri a 
polgármestert, hogy a Prím Építõ Kft-vel, 4.950.000 forint + ÁFA = azaz bruttó 6.187.500 forint összeggel a 
generálkivitelezõi szerzõdést a pótmunkák tekintetében módosítsa 2011. július 11. napi teljesítési 
véghatáridõre, azzal a feltétellel, hogy a Kft. a megállapodásban nyilatkozik, hogy a jogviszonyból eredõen 
sem most, sem a késõbbiekben sem perben sem peren kívül követeléssel nem él az Önkormányzat felé. A 
Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerzõdésmódosítást a Közbeszerzési Értesítõben 
jelentesse meg.
 
Fedezet forrása a fejlesztési célhitel  
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (10 fõ) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a 
rendkívüli ülés ellenére a június végi a rendes ülést szükséges megtartani. A munkaterv szerint július 
hónapra nem terveztek testületi ülést, de nagyon sok téma van, amelyeket nem lehet elhalasztani, ezért július 
végén egy rendes ülést fognak tartani. 
Elmondta, hogy a Fõ utca épületek hivatalos átadása augusztus 12-én (pénteken) a Vörösvári Napok 
nyitónapján, az új ügyfélszolgálat és házasságkötõ terem udvarán lesz megtartva. Az épületek mûszaki 
átadására elõbb kerül majd sor, de fontos a szakahatósági engedélyek beszerzése is, melyeket nagy 
valószínûséggel augusztus 12-ig megkapnak. Július 9-én (szombaton) pedig a Szent János tér és emlékmû 
ünnepélyes átadására kerül sor. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 911-kor.                   
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ
 



 


