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15/2019.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2019. november 18-án 9.00 órakor
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Markos Ferenc
Marlokné S. Ildikó
Richolm Erik
B. Szabó Károly

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György
Geiselhardt Anett
Eversné Gönczi Ildikó
Juhász György
Milbich Mihályné
Metzgerné K. Krisztina
Fuzik Edit
Tóth-Botzheim Ágnes
Lukács István

jegyző
mb. gazd. ov.
műsz. főea.
községgazd. vez.
Isk. Ig.

P. Révay Gyöngyi polgármester: üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat,
megállapítja, hogy a testület tagjai közül 6 fő jelen van (Őri Lajos képviselő igazoltan távol),
tehát az ülés határozatképes, majd javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak tárgyalási
sorrendjére vonatkozóan a meghívóban lévő sorrend szerint, plusz napirendként javasolja
felvenni a József A. u. 9-11. és a Rét u. 40. szám alatti ingatlanok elektromos áram
bővítésének ügyét, a 2020. évi belső ellenőrzési terv ügyét, az idősek karácsonyának ügyét,
Malik Andrea kérelmének ügyét, illetőleg javasolja a jutalmazások ügyét zárt ülésen tárgyalni.
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1, Külsős bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
2, Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
2/A, Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal létszám módosítás
3, Magyar Falu pályázatok, hulladékszállítás közbeszerzés – tájékoztató
4, Gentherm előtti gyalogátkelőhely kialakítására árajánlatok
5, A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőbe ultrahang készülék beszerzésének támogatása
6, 2020. évi Szentiváni naptár megjelentetése
7, Gyémánt Jazzklub 2019-2020 évad támogatás
8, 2020. évi Napforduló Fesztivál időpontjának meghatározása
9, Forgalmi rend a CBA előtt
10, Közút céljára átvétel
11, Hamza János kérelme
12, Szabadság úti parkolással kapcsolatos kérelem
13, 2019. évi jutalmazás
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
136/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
módon elfogadja plusz napirendként az alábbi
napirendeket veszi fel:
- József A. u. 9-11. és a Rét u. 40. szám
alatti
ingatlanok
elektromos
áram
bővítésének ügye,
- a 2020. évi belső ellenőrzési terv ügye,
- az idősek karácsonyának ügye,
- Malik Andrea kérelme.
Képviselőtestület az 1-es és a 13-as napirendet
zárt ülésen tárgyalja.

1./ Napirend – Külsős bizottsági tagok megválasztása, eskütétele – zárt ülés
(írásbeli előterjesztés)

Az napirend tárgyalásáról külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

2./ Napirend – Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
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Marlokné Somogyi Ildikó
Kéri, hogy a jövőben a testületi ülésre a meghívó - az írásbeli anyaggal együtt - időben
kerüljön kézbesítésre a képviselők felé, hogy az ülésre legyen idejük felkészülni a
képviselőknek. Továbbá kifogásolja, hogy a 9-es 12-es és 13-as napirendhez írásbeli anyag
nem lelhető fel a kiküldött előterjesztések között, viszont két olyan írásbeli előterjesztést is
talált, amelyek napirendként nincsenek feltüntetve a meghívóban.
P. Révay Gyöngyi
A bizottsági ülések napját és időpontját illetően a képviselők javaslatai alapján a kedd (PÜB)
és a csütörtök (Fejlesztési Bizottság) 15 órai időpontokat javasolja elfogadásra.
Milbich Mihályné
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy idén 125 éves az iskola, mely esemény kapcsán november
29-ére jubileumi műsorral készülnek, melyre szeretettel meghívja a testület tagjait.
Dr. Peller György
Az SZMSZ-el kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket, hogy az első 60 paragrafus esetében
nem volt szükség módosításokra, változtatni 63, 66 paragrafuson kellett, illetőleg javasolja
elgondolkodni azon, hogy a szociális segélyezéssel kapcsolatosa hatáskör kerüljön-e a
jövőben a polgármester által gyakorolt hatáskörök közé (66 § (9) bek. a bizottságokhoz
telepített hatáskörök). Elmondja, hogy a tanácsnoki feladatköröket, - annak ellenére, hogy a
mostani választások után nem kerültek tanácsnokok megválasztásra – benne hagyta az
SZMSZ-ben, hiszen lehetséges, hogy a későbbiekben mégis kinevezésre kerülnek képviselők
ezekhez a feladatkörökhöz is. Elmondja továbbá, hogy a 73 §-ban, a hivatali egység
módosításre került a községgazdálkodási csoport besorolás miatt. Végül elmondja, hogy a mai
ülésen elfogadandó új SZMSZ-el egyidejűleg a mai napig érvényben lévő SZMSZ hatályát
veszíti.
Marlokné Somogyi Ildikó
Az SZMSZ-elkapcsolatos módosító javaslata az volna, hogy a 10 § 2 pontja egészüljön ki
azzal, hogy a meghívó + az anyag az ülést megelőzően legkésőbb 5 nappal kerüljön
megküldésre a képviselők felé. A PÜB feladat és hatáskörénél is volna módosító javaslata az
alpontokra bontás tekintetében. Tájékoztatást kér végül az önkormányzati intézmények
létszámára vonatkozóan, illetőleg arról, hogy mely feladatok tartoznak a hivatalhoz és melyek
az önkormányzathoz.
P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatást ad arról, hogy miért indokolt az önkormányzati és hivatali létszám (az egyes
szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.
Richolm Erik
A Fejlesztési Bizottságnál a feladat és hatáskörök tekintetében hiányolja, hogy a németországi
partnertelepüléssel kapcsolatos feladatoknál nem talált részletes kifejtést. Reméli, hogy ezek a
feladatkörök bővülni fognak.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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138/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testületének
döntése alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzat 10.§ /5/ bekezdés az alábbiak
szerint módosul:
/5/ A rendes ülésre szóló meghívót az
előterjesztések
írásos
anyagának
megküldésével a képviselő-testület ülésének
napját megelőzően legalább 5 nappal, a
rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig
legalább 24 órával előbb kézbesíteni kell.

A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
11/2019.(XI.19.) sz. Önk.

Rendelet
a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról
Pilisszentiván Község Képviselő-testülete az
SZMSZ módosítását a melléklet szerint
elfogadja.

2/A, Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal létszám módosítás
Dr. Peller György
A létszám módosítás szükségességét részletezi. Elmondja, hogy mi indokolta a szakfeladatok
közötti létszámok átcsoportosítását.
P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatást ad az önkormányzati intézmények létszámának - változások utáni alakulásáról.
A Képviselő-testület a 2/A napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
139/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal létszámát 2019.
december 18-tól 17 fővel engedélyezi. Az
önkormányzat dolgozóinak létszámát 2019.
december 18-tól 20 főben állapítja meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 2019. december 18.
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140/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal létszámát 2020. január
1-től 24 fővel engedélyezi. Az önkormányzat
dolgozóinak létszámát 2020. január 1-től 13
főben állapítja meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 2020. január 1.

3./ Napirend – Magyar Falu pályázatok, hulladékszállítás közbeszerzés – tájékoztató
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Elmondja, hogy a Magyar Falu pályázatok keretében 4 nyertes pályázata van az
önkormányzatnak, - a József A. utcai épületek felújítására benyújtott pályázat, a Szabadság
sor útépítésfelújítására benyújtott pályázat, a járdaépítésre benyújtott pályázat, a
községgazdálkodás eszközfejlesztésére benyújtott pályázat, illetőleg még elbíráslás alatt van a
múlt héten a szolgálati lakás ügyében benyújtott pályázat.
P. Révay Gyöngyi
Kiegészítésként elmondja, hogy a szolgálati lakás benyújtás ügyében benyújtott pályázattal
kapcsolatosan tájékozódtak az intézményekben, melynek az lett az eredménye, hogy végül a
védőnői szolgálati lakásra nyújtottak be pályázatot, ugyanis Páva Eszter fogja betölteni 2020tól az egyik körzet védőnői státuszát, aki jelenleg albérletben lakik. A József A. utcai két kis
ház felújításával kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket az önkormányzat jövőbeni
elképzeléseit illetően, elmondja, hogy a két felújított épületben bányászati, illetve régészeti
kiállítást szeretnének létrehozni. Végül tájékoztatást ad a pályázati pénzek önrészének
alakulásáról.
Dr. Peller György
A hulladékszállítási közbeszerzési eljárás ügyében elmondja, hogy a Depónia Kft. és Vertikál
Kft. jelentkezett a pályázati kiírásra, amely pályázók közül utóbbi konzorciumot kötött a
Zöldbicske Kft.-vel, aki jelenleg is végzi a szolgáltatást a településen. Tájékoztatja a
jelenlévőket a jelenlegi szolgáltató működési rendjéről, mellyel kapcsolatosan köztudottan
mind a kommunális mind a szelektív illetve zöldhulladék elszállításával kapcsolatos
sorozatosan adódtak adódnak gondok. Elmondja, hogy jelen pillanatban a közbeszerzés úgy
áll, hogy mindkét pályázó mindent bevállalt (szelektív, lomtalanítás stb.). Miután lezajlanak a
hiánypótlások sor kerülhet majd a közjegyzői sorsorlásra, amit egy 8 napos moratórium után a
szerződéskötés követhet. Elmondja, hogy ha a sorsolást követően a Vertikál Kft-vel kellene
majd szerződniük akkor kérni fogják a Vertikál Kft-nek a Tatabányaikkal kötött szerződését
azt, hogy oda ők hulladékot beszállíthatnak. Végül az NHKV számlázási rendszeréről
tájékoztatja a képviselőket, a 60 literes a 120 literes illetőleg a 80 literes kukákra vonatkozóan,
elmondja, hogy utóbbira árat kell majd kérniük mert ilyen egység Pilisszentivánon még nem
volt.
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P.Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy a környező települések polgármestereivel már többször egyeztettek
kommunális hulladék ügyben, de sajnos mindenki ugyanazzal a problémával küzd. Elmondja
továbbá, hogy szeretne majd a kommunális hulladékszállítási díjakat illetően szakértőt
felkérni, hiszen a tágabb környezetet tekintve hatalmas árkülönbségek vannak a
szemétszállítást illetően.
Richolm Erik
A tájékoztatást hiányolja, kéri, hogyha szakértői jelentés elkészül akkor arról a lakosság is
legyen tájékoztatva.

4./ Napirend – Gentherm előtti gyalogátkelőhely kialakítására árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatást ad az előzményekről, elmondja, hogy az anyagilag legkedvezőbb megoldást
választották melynek költségéről tájékoztatja a képviselőket. Végül elmondja, hogy a
Gentherm valamilyen támogatási formában a költségekhez majd hozzá fog járulni.
Brandhuber Ádám
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gentherm egy igen jelentős adófizető, mely adóbevétel a
falu fejlődéséhez jelentősen hozzájárul.
P. Révay Gyöngyi: ismerteti a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a negyedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
141/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
GENTHERM előtti gyalogátjáró kialakítására
beérkezett ajánlatok közül STRABAG
Általános Építő Kft. árajánlatát bruttó
11.455.094.- Ft-os összegben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Forrás: 2019. évi költségvetés
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142/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
GENTHERM előtti gyalogátjáró közvilágítás
kialakítására beérkezett ajánlatok közül
VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
árajánlatát buttó 9.665.970.- Ft-os összegben
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Forrás: 2019. évi költségvetés+beruházási
tartalék

5./ Napirend – A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőbe ultrahang készülék beszerzésének
támogatása
(íráseli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Egyenlőre csak egy elvi, lakosságarányos támogatás ügyében javasol döntést hozni, mely
döntést követően egyeztetne a támogatás összegét illetően az érintett polgármesterekkel.
Richolm Erik
500.000,-Ft-os keretösszeget javasol, melynek tekintetében javasol a polgármesternek szabad
kezet adni.
A Képviselő-testület az ötödik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
143/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőbe ultrahang
készülék
beszerzését
500.000,Ft
keretösszeggel támogatja, a 2019. évi
költségvetés tartalékkeretének terhére.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 15 nap
Forrás általános tartalék

6. / Napirend – 2020. évi Szentiváni naptár megjelentetése
(írásbeli előterjesztés)
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P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint az idézetek nem nagyon olvashatóak (január) a fotókon és a fotók sem a
legjobbak, legszerencsésebb választások.
Eversné Gönczi Ildikó
Szerinte az összes kép szólhatna az iskoláról, hogy azok összhangban legyenek az előképpel.
Markos Ferenc
Észrevételezi, hogy ezt az ügyet a bizottsági ülésre kellett volna először vinni nem itt kellene
rágódni rajta.
Richolm Erik
Szerinte meg lehetne kérdezni az iskolát, és a Helytörténeti Egyesületet is iskolai fotók
ügyében.
Marlokné Somogyi Ildikó
Kérdezi, hogy a naptárt illetően vannak e támogatók, mert ez nem látható az anyagban.
Richolm Erik
Válaszában elmondja, hogy anyagi támogatók már tavaly sem voltak.
A Képviselő-testület a hatodik napirendet határozat-hozatal nélkül visszautalja a Fejlesztési
Bizottság felé.

7. / Napirend – Gyémánt Jazzklub 2019-2020 évad támogatás
(írásbeli előterjesztés)

Markos Ferenc
Előzményként elmondja, hogy tavalyi évben a KOIB támogatta a rendezvényt, mert jó
kezdeményezésnek tartották, de a jövőre nézve javasolja tájékozódni, hogy a Gyémánt
Étterem mennyivel tudná támogatni a rendezvényt, hiszen az étteremnek a rendezvényből
haszna keletkezik. Javasolja, hogy kerüljön vissza a kérelem a KOIB elé.
Richolm Erik
Véleménye szerint a kezdeményezés támogatandó, de a támogatással ily módon egy
vendéglátóipari egység is támogatásra kerül, ami szerinte is elgondolkodtató.
Dr. Peller György
Elmondja, hogy ez egy igen magasszínvonalú kezdeményezés és nem mindig nagylétszámú
rendezvény, tehát amikor 10-15 vendég van csak jelen akkor az étterem is hozzáteszi a maga
támogatását.
Markos Ferenc
Továbbra is azt javasolja, hogy kerüljön vissza a kérelem a KOIB-hoz, egyúttal kéri, hogy
jövő évre teli évadra kérje a klub a támogatását.
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A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
144/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Gyémánt Jazz klub működésére, a 2019. évi
IV. negyedévre összesen 120.00,- Ft összeget
engedélyez.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás
általános
tartalék,
2020.
évi
költségvetés

8./ Napirend – 2020. évi Napforduló Fesztivál időpontjának meghatározása
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2020. június 21-én Marktleugastban egy nagy jubileumi
rendezvényre kerül sor, amelyen egy nagyobb létszámú Pilisszentiváni küldöttség is jelen lesz
(tűzoltók, kórus, stb.) ezért javasolnák a következő heti időpontot a Napforduló időpontjául.
Szerinte a napforduló csütörtöki rendezvényét (kórus) is időszerű lenne kicsit megreformálni,
nem feltétlenül látja szükségét annak az estének hiszen a látogatottsága is minimális.
Elmondja továbbá, hogy a kórus rendezvényeknek minden alkalommal költség vonzata is van,
melyek nagyságrendjéről tájékoztatja a képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatosan foglaljanak állást.
Brandhuber Ádám
Javasolja a szentiváni napokat teljesen új alapokra helyezni. Alapötlete ugyan nincs, de
javasolja a programokat frissíteni, ezért kéri a képviselőket, hogy tegyenek újító javaslatokat a
rendezvényre vonatkozóan. Javasolja szélesebb rétegek felé nyitni.
Richolm Erik
Javasolja megkérni az egyesületek éves programtervezetét, majd közösen leülni és átbeszélni
a programokat, és amiben döntés születik ahhoz következetesen ragaszkodni.
P.Révay Gyöngyi
Véleménye szerint a rendezvénynek az a célja, hogy a lakosság minden rétegét kiszolgálja és
ne csak egy bizonyos kör legyen megszólítva. Elmondja, hogy eddig minden egyesületnél
működött az éves tervezés.
Brandhuber Ádám
Jelzi, hogy a Pilisi parkerdő fakitermelő versenye harmadik alkalommal kerülne
megrendezésre 2020-ban melynek az időpontja május 16 szombat.
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A Képviselő-testület a nyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
145/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2020.
évi Napforduló Fesztivál időpontját 2020.
június 19-27.-ig határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármesteri Hivatal

9./ Napirend – Forgalmi rend a CBA előtt
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy a CBA előtti új parkolási rend ügyében két új behajtani tilos tábla
kihelyezéséről kellene döntenie a testületnek, melyek helyéről tájékoztatja a képviselőket. Az
előzményekkel kapcsolatosan elmondja, hogy sok panasz érkezik, a virágbolt felöli
behajtások miatt mind a reggeli mind a délutáni órákban.
B. Szabó Károly
Elmondja, hogy a Bem utca kereszteződés is komoly közlekedési gondot vett fel, javasolja
ennek a szabályozásán is elgondolkodni.
Marlokné Somogyi Ildikó
Nagyon sok balesetveszélyes helyzet alakult ki a jobbkezes forgalmirend miatt, javasolja
ezeket is felülvizsgálni.
A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
146/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a CBA
előtti forgalmi renddel kapcsolatosan úgy
határoz, hogy a Szabadság út 95. számtól a
Plébániáig a CBA felé két behajtani tilos táblát
helyeztet ki kivéve önkormányzati engedéllyel
felirattal a KRESZ szabályinak megfelelően.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
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10./ Napirend – Közút céljára átvétel
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Az előzményekről szóbeli kiegészítést tesz, elmondja, hogy a javaslat a rendezési tervvel
szorosan összefügg
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
147/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Pilisszentiván zártkert 2550/1 hrsz-ú művelés
alól kivett helyi közút művelési ágú 3 m2
területű
ingatlant
Rajkovics
Zoltán
tulajdonostól elfogadja, és ezúton jóváhagyja a
polgármester
által
aláírt
ajándékozási
szerződést.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 15 nap
Forrás általános tartalék

11./ Napirend – Hamza János kérelme
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Az előzményekről szóbeli kiegészítést tesz.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
148/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata az 1480
hrsz.-ú ingatlanon lévő konténert Hamza János
részére átadja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 15 nap
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12./ Napirend – Szabadság úti parkolással kapcsolatos kérelem
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Az ügyet javasolja a Fejlesztési Bizottság felé vissza utalni.
B. Szabó Károly
Elmondja, hogy őt szólították meg az érintett vállalkozók a parkolási gondok miatt, ezért kéri,
hogy valamiféle választ mindenképpen kapjanak a beadványt benyújtó vállalkozók.
Marlokné Somogyi Ildikó
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy régen volt egy olyan helyi szabályozás, hogy aki üzletet nyit
annak az üzlet forgalmának megfelelő számú parkolóhelyet is meg kell váltania.
Eversné Gönczi Ildikó
Elmondja, hogy a parkolóhely megváltások mértékét az OTÉK szabályozza.
A Képviselő-testület a tizenkettedik napirendet határozat-hozatal nélkül visszautalja a
Fejlesztési Bizottság felé.

13./ Napirend – A József A. u. 9-11 sz. és a Rét u. 40. számú ingatlanok elektromos
mérőóra bővítésének ügye
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Az előzményekről szóbeli kiegészítést tesz.
Eversné Gönczi Ildikó
Rövid szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy milyen jellegű bekötésekre volna szükség és
azoknak várhatóan mekkora költsége lesz (József A. u. és Rét utcai épületek).
P.Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy volt javaslat a földkábelre vonatozóan is, de a műszaki ellenőr elmondta,
hogy annak a kivitelezési költsége aránytalanul magasabb volna.
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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149/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata az
Electric Consulting Kft által a József Attila uta
9-11. és a Rét utca 40. számú ingatlanok
elektromos
mérőóra
bővítésére
adott
ajánlatokat összesen bruttó 1.170.878,- Ft
összegben elfogadja, Az ELMŰ felé a
csatlakozási díjakat előreláthatólag összesen
689.788,- Ft összegben elfogadja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék

14./ Napirend – Idősek karácsonyának ügye
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy idén 541 fő 70 éven felüli részesülne a 7000,-Ft-os
támogatásban, melyhez kapcsolódna még a kézbesítés illetőleg a rendezvény költségének az
összege.
A Képviselő-testület a tizennegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
150/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat

-

15./ Napirend – Malik Andrea kérelme
(írásbeli előterjesztés)

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 70
éven felüliek karácsonyi rendezvényének
költségéhez
5.000.000,-Ft
felhasználását
engedélyezi az alábbi bontásban:
70 éven felüliek támogatására összesen
3.787.000,-Ft,
rendezvény költsége 550.000,-Ft,
kézbesítési díj 663.000,-Ft.
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P. Révay Gyöngyi
Rövid szóbeli kiegészítést tesz az előzményekről. Elmondja, hogy már korábban is probléma
volt a beázás, melyre csak sokadik próbálkozásra sikerült megoldást találni. Elmondja, hogy a
bérlőnek a beázásokból komoly kára keletkezett, melynek egy részét javasolja mindenképpen
megtéríteni.
A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
151/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Malik
Andrea részére az iskolabüfé beázása kapcsán
pénztárgépében keletkezett kárát 130.000,Ft+ÁFA összegben megtéríti.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék

16./ Napirend – Belső ellenőrzési terv ügye
(szóbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Elmondja, hogy a napirendhez az anyagot pénteken kapták csak meg, ezért javasolja a
napirendet a PÜB felé visszautalni.
A Képviselő-testület a tizenhatodik napirendet határozat-hozatal nélkül visszautalja a
Pénzügyi Bizottság felé.

P. Révay Gyöngyi polgármester a nyilvános ülést 13.20 órakor bezárta, majd a képviselők
rövid szünet után zárt ülésen folytatták a napirendi pontok tárgyalását.
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P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

15/Z/2019.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. november 18-án 9.15

ÓRAKOR (1-ES NAPIREND) és 13.20 ÓRAKOR (13-AS NAPIREND) MEGTARTOTT
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL.
Az ülésen jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Markos Ferenc
Marlokné S. Ildikó

Polgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Richolm Erik
B Szabó Károly

Képviselő
Képviselő
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1./ Napirend – Külsős bizottsági tagok megválasztása, eskütétele – zárt ülés
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

137/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Pénzügyi Ellenőrző és Szociális Bizottság
külsős tagjainak Fuzik Editet és TóthBotzheim Ágnest,
a Területfejlesztési, Beruházási, Kulturális és
Német
Kapcsolatok
Bizottsága
külsős
tagjainak pedig Metzgerné Klein Krisztinát és
Lukács Istvánt megválasztja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

A megválasztott külsős bizottsági tagok Poppréné Révay Gyöngyi polgármester előtt leteszik
a hivatali esküt.

13./ Napirend – 2019. évi jutalmazás
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében az alábbi határozatokat hozza,
szavazati arányok a határozatok végén találhatóak:
152/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat és az
Önkormányzat
intézményeinek
dolgozói
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jutalmazására
16
millió
Ft
összegű
jutalomkeretet állapít meg, mely összeg
tartalmazza a munkáltatói és a munkavállalói
járulékokat is.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: november 30.
Forrás: általános tartalék
Szavazati arány: 6 igen, egyhangú
153/2019.(XI.18.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester részére
3.500.000,- összegű jutalmat állapít meg, mely
összeg tartalmazza a munkáltatói és a
munkavállalói járulékokat is.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: november 30.
Forrás: általános tartalék
Szavazati arány: 5 igen, 1 tartózkodás

Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi polgármester az ülést 14.00 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

