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8/2015.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2015. június 01-én 16.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak:

Pénzes Gábor
P. Révay Gyöngyi
Gátas Ernő
Őri Lajos
Metzger Rezső
Őri-Fresz Erika

Meghívottként jelen: Dr. Peller György
Sárfy Zsuzsa

Polgármester
Alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő később érk.
jegyzőkönyvvezető
jegyző
Járási Hiv. Vez.

Pénzes Gábor polgármester: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a testület tagjai közül 5 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban szereplő
sorrend szerint, illetőleg javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére – P. Révay
Gyöngyi és Gátas Ernő képviselők – vonatkozóan. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy
két és fél héttel ezelőtt Németországban elhunyt Bauer Gyuri bácsi, aki a község díszpolgára
volt, ezért 10 fővel képviseltette magát az önkormányzat a gyászszertartáson. Kéri, hogy a
jelenlévők egy perces néma felállással adózzanak az emlékére. Végül kéri, hogy a kiutazással
kapcsolatos előterjesztést vegye fel a testület a tárgyalandó napirendek közé.
Az ülés napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslat:
1. Pályázat benyújtása kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fejlesztésére
2. A PKKA-val kapcsolatos rendelethozatal
3. 2014. évi zárszámadás
4.Támogatási kérelmek
Nyári táborok a Generációk Házában
5, A Napforduló Fesztivál programjáról tájékozató
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6, Kisteherautó vásárlása a községgazdálkodás részére
7, A KLS 96 Kft vételi ajánlata
8, Tájékoztató a Pilisvörösvár-Solymár összekötő úttal kapcsolatos tárgyalásról
9, A Polgárőrség kérelme – csatlakozás a polgárőrség fája mozgalomhoz
10, Könyvtárban szekrények kialakítása
11, Slötyi melletti szennyvízelvezető csatorna rekonstrukciója
12, Rekultivációs terület Geon kútjainak és a Slötyi vízminőségének ellenőrzése
13, Kucmag rét közvilágításának kiépítése
14, Német Nemzetiségi Általános Iskola eresz festése, javítása
15, Fekvőrendőrök elbontása
16, Iskola kerítés építése árajánlatok
17, Kossuth utca árokjavítás
18, Kossuth utcai folyóka építése
19, Iskola kazáncsere tervezés
20, Viacolor burkolat készítése a Szabadság út 97. előtt
21, A Szociális rendelet módosítása
22, II. félévi ülésterv elfogadása
23, KOIB új külsős tag választása

Dr. Peller György
Elmondja, hogy a kulturális előterjesztések nagy része támogatási kérelem - többféle is -,
melyeket javasol együtt tárgyalni a 4. pontban, elmondja továbbá, hogy Neubrandt Ferenc
karnagy készülő kottás füzetével és a lovasklubbal kapcsolatban is van egy-egy kérelem,
illetőleg a Villa Negra villamos energia bővítésével kapcsolatosan is.
A Képviselő-testület a Marktleugasti gyászszertartásra való kiutazás költségeinek
engedélyezése ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Képviselő-testülete a
Georg Bauer úr, Pilisszentiván Község
díszpolgárának megemlékezésén a korábbi
megbízás alapján Marktleugastban részt vett
delegáció
beszámolóját
elfogadja.
A
részvétellel megbízottak – Pénzes Gábor
polgármester és neje, Marlok Gyula és neje,
Neubrandt Ferenc kórusvezető és neje, Gátas
Ernő képviselő, Dr. Peller György jegyző,
Klencsák István (a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke), Őri Lajos képviselő, Thaller Marianna
kórustag – utazásával kapcsolatos költségek
megtérítését jelen határozatával 600 000 Ft
erejéig elrendeli.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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107/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
módon támogatja, plusz napirendként az alábbi
napirendeket veszi fel:
- támogatási kérelmek,
- Villan Negra árambővítése.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
108/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítésére Gátas Ernő és P. Révay Gyöngyi
képviselőket jelöli ki.

1./ Napirend – Pályázat benyújtása kötelező önkormányzati feladatok ellátásának
fejlesztésére
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az állam kiírt egy pályázatot a kötelező önkormányzati
feladatok fejlesztésére, mely nem a 112 millióval kapcsolatos, amelyre már ígérvény van az
államtól, hanem ez egy külön pályázat, mellyel kapcsolatosan nagy nyerési esélye van az
önkormányzatnak. A pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy annak az A pontjára nem tud
pályázni az önkormányzat, hiszen az csak az óvodára vonatkozhatna, és az óvodában már
nincs mit fejleszteni. A B kategóriában javasolja a Ságvári utca felújítását betervezni, a C
pontban pedig egy kombinált futó-, bicikli- és görkorcsolyapálya megépítésére javasol
pályázni, mely a tó körül épülhetne meg.
Gátas Ernő
Egyetért a tó körüli futópálya kiépítésével, de a tó körüli kivilágítást ellenzi – javasolja ezt a
részt kivenni a pályázatból - miután azt fényszennyezésnek tartja, tudomása szerint természeti
környezetben ma már mindenhol kerülik az ilyen jellegű kivilágítást.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a világítás kb. 10 millió körüli összeget jelentene a
pályázatban.
Gátas Ernő
Elmondja, hogy nem az anyagiak miatt, hanem a természet védelme miatt ellenzi a
közvilágítás kiépítését a tó körül.
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P. Révay Gyöngyi
Kéri, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot a hivatal Simicskó István államtitkár úrral,
ugyanis az államtitkár úr jelezte, hogy tudna segíteni 1 km. rekortán kiépítésében.
Metzger Rezső
Véleménye szerint miután késő ősztől kora tavaszig 4 óra után már sötét van a világításról
nem túl praktikus teljesen lemondani, hiszen aki munka után szeretné a futópályát használni
világítás nélkül már csak sötétben teheti majd meg. Javasolja a közvilágítás tekintetében
olyasmiben gondolkozni ami csak a futópályát világítja be, és azt sem egész éjjel.
Pénzes Gábor
Javasolja valamiféle földközeli világítótest kiépítésében gondolkodni, melyet elegendő lenne
15-20 méterenként elhelyezni.
Gátas Ernő
Elmondja, hogy azért félti nagyon a tó közvetlen környezetét, mert ez az egyetlen természet
közeli terület maradt már csak a falu területén.
Őri Lajos
Támogatja a futópálya kiépítését, az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
109/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat

Pilisszentiván Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014 évi C törvény 3. melléklet
4. pontja alapján kiírt pályázaton indulni kíván a pályázat b) alpontjában (II. Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása).
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében beruházási tartalék terhére a fejlesztési költség
50%-át, 10 226 660 forintot különít el.
Pályázott összeg:
Önrész:
Teljes bruttó fejlesztési költség:

Ft
10 226 660
10 226 660
20 453 320

%
50
50
100

Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

2./ Napirend – A PKKA-val kapcsolatos rendelethozatal
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közalapítványokat jogszabállyal kell megszüntetni, tehát
nem elég határozatot hozni, hanem a megszüntetésről rendeletet kell alkotni, amely
rendeletben rendelkezni kell arról is, hogy mire fordítja a testület az alapítvány vagyonát.

5

A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
9/2015.(VI.02.) sz. Önk.

Rendelet
A Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány
megszüntetéséről
1.§ Pilisszentiván község Önkormányzata,
mint alapító, a 2006. évi LXV. Törvény 1.§ (4)
bekezdése
alapján
jelen
rendeletével
megszünteti, mivel a közfeladat ellátásának
biztosítása más módon vagy más szervezeti
keretben hatékonyabban megvalósítható.
2.
§.
A
Pilisszentiváni
Kulturális
Közalapítvány jogutódja Pilisszentiván Község
Önkormányzata.
3.§
Az
önkormányzat
a
megszűnő
közalapítvány vagyonát kizárólag kulturális, a
helyi nemzetiségi kulturális hagyományok
ápolását, a fiatal generáció hagyományőrzésre
történő nevelését elősegítő, az óvodában és az
általános iskolában folyó kulturális oktatónevelő munka segítését és támogatását, a
környezet szeretetre nevelést, gyermekeket és
ifjúságot érintő rendezvények, táborok
szervezését, lebonyolítását, az anyanyelvi és
nemzetiségi kultúra, a helyi lakosság kulturális
lehetőségeinek biztosítását valamint az épített
és természeti környezet esztétikai szépítését
szolgáló célokra fordítja.
4. § Az önkormányzati rendeletekben,
amelyekben a Pilisszentiváni Kulturális
Közalapítvány
szerepel,
e
rendelet
hatálybalépésével
Pilisszentiván
Község
Önkormányzatát kell érteni.
5.§ Jelen rendelet 2015. július 1-el lép
hatályba.
Kelt: Pilisszentiván, 2015. június 1.
Pénzes Gábor
Dr. Peller György
polgármester
jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. június 2. napján kihirdetve.
Dr. Peller György
Jegyző
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3./ Napirend – 2014. évi zárszámadás
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
10/2015.(VI.02.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván község képviselő-testülete 2014.
évi zárszámadást a mellékelt szerint elfogadja.

4./ Napirend – Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)

Templomi orgona javításának ügye
Pénzes Gábor
Elmondja, hogy egy kicsit zavarban van, ugyanis orgonajavítási tételként eddig 1.500.000
forintos összegről tudott, ami az előterjesztés szerint egy kicsit magasabb összeg lett.
Metzger Rezső
Tájékoztatja a polgármester urat és a képviselőket, hogy a különbség abból adódhat, hogy a
testület korábban megszavazott egy pályázatot zenei eszközök javításának támogatására
(50%-os támogatásra), melyre két pályázat érkezett egy iskolai - ezt aztán visszavonták - és az
egyházközségé, viszont az csak mostanra derült ki, hogy az orgona javítása többe fog kerülni,
mint ahogy azt eddig sejtették. Egyenlőre szimbolikus hozzájárulást javasol, 2-300.000 Ft
körüli összegben. A kottás könyv megjelenésének támogatásával kapcsolatosan elmondja,
hogy az nem a kórusvezető kérelme volt, ő csupán az ötlet szülőatyja és neki szerettek volna
segíteni abban, hogy a kórus háttérmunkájával megvalósítják ezt a régi elképzelést, mellyel
kapcsolatosan a kulturális minisztériumba is nyújtottak be pályázatot, de ott csak minimális
összeget sikerült elnyerniük. Elmondja továbbá, hogy összesen 5 példányban adnák ki a
füzetet, mely a kották mellett képeket és egyéb kiegészítő anyagot is tartalmaznának. A
kiadványhoz az NNÖ 40e Ft-ot saját forrásból már hozzátett.
Gátas Ernő
Maximum 400.000 forint támogatást javasol.
Pénzes Gábor
Ő maga is a 400.000 forint támogatást javasol.
Metzger Rezső
300.000 forint támogatást javasol.
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Nyári táborok a Generációk Házában
Pénzes Gábor
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 100.000 Ft az igénye a Generációk Háza gondnokának a
táboroztatás támogatásával kapcsolatosan, mely során, két turnusban, kb. 30-30 gyermek
táborozna.
Elmondja, hogy a táborozás lehetőségének a megteremtésével a szülőknek óriási segítséget
nyújtana az önkormányzat, különösen azoknak a szülőknek, akik nagyszülőkre nem tudnak
támaszkodni.
Kórusvezető és zenekarvezető tiszteletdíja
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a PKKA működése során milyen formában jutott
kórusvezető és a zenekarvezető a megbízási díjához (ez a juttatás negyedévenként 120.000 Ft
volt, a Feri bácsinál kicsit több, mert járulékok is terhelik), illetőleg, hogy a PKKA
megszűntetése után milyen további finanszírozási lehetőségek maradtak Végül elmondja,
hogy inflációkövetésként 10 % emelést javasolnának a korábbi összegekhez képest.
Lovas klub kérelme
Metzger Rezső
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lovas klub eddig is a községben működött, de csak az idén
lettek bejegyezve szentiváni szervezetként. Elmondja, hogy már többször jelen volt a klub az
önkormányzati rendezvényeken is és nem utolsó sorban összefogják az összes szentiváni
lovast is. A támogatási kérelmek ügyében javasolja minden kérelmező figyelmét felhívni arra,
hogy elszámolási kötelezettség terheli őket az önkormányzat felé, a támogatási összeg erejéig.
A Képviselő-testület a támogatások ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
110/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
templomi orgona javításához 400.000,- Ft
támogatást nyújt a Pilisszentiváni RK
Egyházközség részére.
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Neubrandt
Ferenc
kórusvezető
által
szerkesztett egyházi énekek orgonakíséreteinek
gyűjteményes kiadáshoz 100.000,- Ft értékben
hozzájárul.
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Generációk Háza költségvetésében a nyári
gyermektáborokat 100.000,- Ft összeggel
támogatja.
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Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Spanberger Zsolt zenekarvezető és a
kórusvezető
díjazásának
emeléséhez
hozzájárul. Spannberger Zsolt díjazása így
bruttó 132 000 Ft/negyedév, a kórusvezető
díjazása pedig bruttó 35 000 Ft/hó+munkáltatói
járulékok értékben kerül meghatározásra.
Pilisszentiván Község Önkormányzata az
Equidom Lovasklub részére 200.000,- Ft
támogatást nyújt.
Forrás: általános tartalék
Felelős: Polgármesteri hivatal
Határidő: 30 nap
Művelődésszervező ügye
Metzger Rezső
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a művelődésszervező ügyével kapcsolatosan mi a KOIB
álláspontja. Elmondja, hogy a bizottság úgy látja, hogy jelentősen lehetne emelni a község
kulturális életének színvonalát egy művelődésszervezővel. A bizottság javaslata az volna,
hogy írja ki a testület az állásra a pályázatot, és a pályázatok beérkezése után - mikor
beérkeznek a pályázatok, és azok kiértékelésre kerülnek - döntsön majd arról, hogy valóban
akar-e ilyen állást létesíteni, vagy nem. Elmondja továbbá, hogy az egész bizottság úgy látja,
hogy ennek az állásnak a költsége jelentősen megtérülhetne és ide lehetne hozni egy sereg
olyan programot, ami miatt nem kéne a helyi lakosságnak bemennie a városba. Kéri, hogy
még a mai napon mindenképp döntsön a testület a pályázat kiírásáról.
P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint egy művelődésszervező foglalkoztatása egyrészt a hivatal munkáját
könnyítené meg, másrészt pedig kiküszöbölné, hogy a helyi szervezetek egymásra szervezzék
programokat és nem utolsó sorban a feladatával összefüggő pályázatokat is meg tudná írni.
A Képviselő-testület a művelődésszervező ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
111/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község önkormányzata egy fő
köztisztviselői státuszt biztosít a Polgármesteri
Hivatal részére 1 fő művelődésszervező
felvételére.
Forrás: általános tartalék
Felelős: Polgármesteri hivatal
Határidő: 30 nap
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112/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község önkormányzata felkéri a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
1
fő
művelődésszervező
felvételére
pályázati
felhívást jelentessen meg.
Forrás: általános tartalék
Felelős: Polgármesteri hivatal
Határidő: 30 nap

A vegyeskórus és a zenekar támogatása
A Képviselő-testület a vegyeskórus és a zenekar támogatásának ügyében egyhangúlag, 5
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
113/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község önkormányzata a
Pilisszentiváni Vegyeskórus által szervezett
közösségi programok tervezetét támogatja és a
programok megrendezéséhez 1.226.000,- Ft
forrást biztosít a tartalékkeret terhére.
Forrás: általános tartalék
Felelős: Polgármesteri hivatal
Határidő: 30 nap

114/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Képviselő-testülete a
Pilisszentiváni Fúvószenekar által szervezett
községi programok tervezetét támogatja és a
programok megrendezéséhez 1 276 eFt forrást
biztosít általános tartalékkerete terhére.
Forrás: általános tartalék
Felelős: Polgármesteri hivatal
Határidő: 30 nap

5./ Napirend – A Napforduló Fesztivál programjáról tájékozató
(írásbeli előterjesztés)

Képviselő-testület a Napforduló Fesztivál programjáról tájékozatót határozathozatal nélkül
elfogadja.
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6./ Napirend – Kisteherautó vásárlása a községgazdálkodás részére
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
115/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
községgazdálkodás
részére
vásárlandó
kisteherautó ügyét a tárgyalandó napirendek
közül leveszi.

7./ Napirend – A KLS 96 Kft vételi ajánlata
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Tudomása szerint a PÜB elnöke kérte, hogy még a testületi döntés előtt terjessze a vételi
ajánlatot a jegyző a PÜB elé.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kérelmezők az önkormányzattal szemben jelenleg is
folyamatban lévő bírósági ügyben – elbirtoklási ügy – pervesztésre állnak. Elmondja, hogy a
következő tárgyalást az ügyben június 12-ére írta ki a bíróság.
A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
116/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község képviselő-testülete a
KLS 96 Kft kérelmét nem támogatja.

8./ Napirend – Tájékoztató a Pilisvörösvár-Solymár összekötő úttal kapcsolatos tárgyalásról
(írásbeli előterjesztés)
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Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket az egyeztető fórumon elhangzottakról. Elmondja, hogy
Pilisvörösvár önkormányzata kezdeményezi egy új út kiépítését, ugyanis ők is rájöttek, hogy
könnyebb lenne, ha Solymár felől is meg lehetne közelíteni az új vasútállomást. Elmondja
továbbá, hogy területileg Pilisszentivánt nem érinti az útépítés csak Solymárt és Vörösvárt,
ezért Pilisvörösvár megpályáztatja a tervezést (várható költség kb. másfélmillió forint), és
tervezési költségbecslést csináltat, hogy lehessen látni, mekkora összegről van szó. Ezt
követően dönthet majd a Képviselő-testület arról, hogy a három település milyen arányban
járuljon a költségekhez. Végül elmondja, hogy egy 200 méteres útszakaszról van szó, ami
ugyan nem túl hosszú szakasz, viszont sok kisajátítást érint.
Pénzes Gábor
Elmondja a fórumon felmerült, hogy a három település egyforma arányban járuljon a
költségekhez, de utólag úgy látja, hogy talán inkább lakosságarányosan kellene viselni azokat.
P. Révay Gyöngyi
Miután a témához kapcsolódik, tájékoztatja a képviselőket, hogy a legfrissebb álláspont
szerint augusztus 31-én indul el a vonatközlekedés az újonnan kiépített szakaszon, de
egyelőre ugyanúgy, mint korábban (óránként csak kettő, illetve reggel 3), mert a villamosítást,
ami külön pályázatból készül majd el, csak később tudják kivitelezni. Végül elmondja, hogy a
villamosítási munkálatokat várhatóan éjszakánként és hétvégenként fogják majd végezni.
Őri Lajos
Messzemenően ellenzi az egyforma arányban történő költségviselést, véleménye szerint a
költségeket lélekszámarányosan kell viselnie a három településnek.
Metzger Rezső
Szintén a lakosság arányos költségviseléssel ért egyet.

9./ Napirend – A Polgárőrség kérelme – csatlakozás a polgárőrség fája mozgalomhoz
(írásbeli előterjesztés)

Bodnár Ferenc
Az írásbeli előterjesztés mellé rövid szóbeli kiegészítést tesz.
A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
117/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község önkormányzata a
polgárőrség fája mozgalom keretében a Slötyi
tó partján fa ültetését a benyújtott látványterv
szerint támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
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10./ Napirend – Könyvtárban szekrények kialakítása
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket, a napirend ügyében beérkezett árajánlatok tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
118/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván könyvtár számára új szekrények
gyártására és beépítésére vonatkozó Ágoston
László vállalkozó bruttó 484.279.- Ft összegű
ajánlatát elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

11./ Napirend – Slötyi melletti szennyvízelvezető csatorna rekonstrukciója
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket az előzményekről, elmondja, hogy a sok illegálisan kialakított
csapadékvíz bevezetés miatt szorul cserére a vezeték az átemelő és a WET között, a jelenlegi
200-as csövet kellene 400-as csőre cserélni, ugyanis nagyobb esőzések idején háromnégyszeres túlterhelés is előfordul.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
119/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván
Slötyi
melletti
szennyvízelvezető csatorna rekonstrukció
tervezésére vonatkozó Schlick Mérnökiroda
Kft. bruttó 497.840.- Ft összegű ajánlatát
elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

13
12./ Napirend – Rekultivációs terület Geon kútjainak és a Slötyi vízminőségének ellenőrzése
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizenkettedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
120/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván rekultivációs terület Geon
kútjainak
és
a
Slötyi
vízminőség
ellenőrzéséhez szükséges vízvételre vonatkozó
Richter Kft. bruttó 82.550.- Ft összegű és
vízvizsgálatra vonatkozó Bálint Analitika Kft.
bruttó 160.274.- Ft ajánlatát elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

13./ Napirend – Kucmag rét közvilágításának kiépítése
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
121/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván Kucmag rét közvilágításának
kiépítésére vonatkozó Álomszer Kft. bruttó
238.760.- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

14
14./ Napirend – Német Nemzetiségi Általános Iskola eresz festése, javítása
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizennegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
122/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Pilisszentiván Német Nemzetiségi Általános
Iskola eresz javítására, festésére vonatkozó
Peller László bruttó 897.200.- Ft összegű
ajánlatát elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

15./ Napirend – Fekvőrendőrök elbontása
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző MŰB ülésen – melyen egy közlekedésbiztonsági
szakember is jelen volt - kiderült, hogy a fekvőrendőrök nincsenek szabályszerűen kitáblázva
a község területén és miután az is kiderült, hogy drágább volna kitáblázni őket, mint elbontani
a bizottság javaslatot tett azok elbontására.
Pénzes Gábor
Az Óvoda utcában a Fenyves utca felé eső második fekvőrendőr elbontását mindenképpen
indokoltnak tartja elsősorban azért, mert oka fogyottá vált azzal, hogy az óvoda főbejárata
átkerült a József Attila utca felé, másodsorban pedig azért, mert télen, a csúszós úton tovább
nehezíti az amúgy is nehézkes közlekedést az Óvoda utcában.
Őri Lajos
Véleménye szerint az Óvoda utca fekvőrendőrökhöz az óvoda védelme miatt nem szabadna
hozzányúlni.
Gátas Ernő
Emlékezteti a képviselőket, hogy nemcsak az óvoda kijárata miatt létesítették annakidején a
fekvőrendőrt, hanem a nagy forgalom miatt is indokolt volt a kiépítése.
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Pénzes Gábor
Továbbra is javasolja az Óvoda utcai két fekvőrendőr elbontását is, melyre javasolja további
árajánlatok bekérését és azok testület elé terjesztését a következő testületi ülésen.
A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
123/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
fekvőrendőrök elbontására Rádler György
árajánlatát fogadja el 357.900,- Ft összegben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

16./ Napirend – Iskola kerítés építése árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Elmondja, hogy év elején a költségvetés elfogadása során a beruházásokra 60 milliót
szavazott meg a testület, melyből 20 milliót visszavett a komposztáló miatt, és 10 milliót a
falu kamerázásának elvetése miatt. A fennmaradó költségkeretből a többi betervezett
beruházás 98 %-a elkészült, ezért tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a templomhegyi
kerítés ügyében kérjenek be árajánlatokat, mely megjelenésében teljesen úgy nézne ki, mint
amit a játszótérnél építettek ki.
P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint a döntéshez ismerni kellene minden képviselő véleményét.
Pénzes Gábor
Véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzete megengedi, hogy a szóban forgó kerítés
elkészüljön, ha már a lépcső kivitelezése úgyis várat magára.
Gátas Ernő
Javasolja, hogy még a kivitelezés megkezdése előtt egyeztessen a kivitelező a lépcsőt tervező
céggel.
A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
124/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete az
iskola kerítés építésére bruttó 2.167.000,- Ft
összegű vállalási árat megszavaz.
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Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

17./ Napirend – Kossuth utca árokjavítás, Kossuth utcai folyóka építése, Viacolor burkolat
készítése a Szabadság út 97. előtt

(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizenhetedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
125/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Kossuth utca árokjavítás, Kossuth utca folyóka
építés és a szabadság út 97. előtti viacolorozás
elkészítésére Rádler György árajánlatát fogadja
el bruttó 182.719,- Ft összegben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

18./ Napirend – Iskola kazáncsere tervezés
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a tizennyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
126/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete az
Iskola kazáncsere tervezésére bruttó 427.000,Ft+ÁFA összegben a Tervroham Kft
árajánlatát fogadja el.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
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19./ Napirend – A Szociális rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet módosítását törvénymódosítás indokolja, illetőleg
az, hogy a méltányossági gyógyellátás szabályozása is megváltozott.
A Képviselő-testület a tizenkilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
11/2015.(VI.02.) sz. Önk.

Rendelet
a 7/2015. (III.31.) önk. rendelet
módosításáról
1.§ A rendelet 20.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
20. §. A szociálisan rászoruló személy részére
egészségi
állapota
megőrzéséhez
és
helyreállításához
kapcsolódó
kiadásainak
csökkentésére
havi
rendszerességgel
gyógyszertámogatás adható.
(1) Rendszeres 3.000 Ft gyógyszertámogatásra
jogosult
az
a
személy,
akinek
gyógyszerköltsége meghaladja a jövedelmének
10%-át, feltéve, ha a családjában az egy főre
eső jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %át, egyedül élő esetén 250 %-át.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
- kérelmező és családja jövedelemigazolását
- a háziorvos igazolását.
2.§ Jelen módosítás az alaprendelet egyéb
rendelkezéseit nem érinti, a módosítás 2015.
július 1-el lép hatályba.
Kelt: Pilisszentiván, 2015. június 1.
Pénzes Gábor
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

Záradék:
A rendelet 2015. június 2. napján kihirdetve.
Dr. Peller György
jegyző
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20./ Napirend – II. félévi ülésterv elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Javasolja az üléstervben a közmeghallgatás időpontjának a meghatározását is, melyre egyúttal
javaslatot is tesz, az általa javasolt időpont 2015. november 13.
A Képviselő-testület a huszadik napirend ügyében egyhangúlag, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
127/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a II.
félévi üléstervet a melléklet szerint elfogadja.

21./ Napirend – Villa Negra árambővítési ügye
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket a napirend ügyében beérkezett árajánlat tartalmáról.
A Képviselő-testület a huszonegyedik napirend ügyében 4 igen szavazattal, és 1
tartózkodással az alábbi határozatokat hozza:
128/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Villa Negra árambővítését 204.938+ÁFA
vállalási
ár
ellenében+425.196,Ft
kapacitásbővítési díj ellenében elfogadja.
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Miután a nyilvános ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem
volt a képviselők zárt ülésen folytatták a napirendek tárgyalását.

Kmft.
Pénzes Gábor
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

P. Révay Gyöngyi
képviselő

Gátas Ernő
képviselő
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8/Z/2015.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. június 01-én 19.15
ÓRAKOR MEGTARTOTT ZÁRT ÜLÉSÉRŐL.
Az ülésen jelen vannak:
Pénzes Gábor
P. Révay Gyöngyi
Gátas Ernő
Őri Lajos
Metzger Rezső

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Őri-Fresz Erika

Jegyzőkönyvvezető

Meghivottként jelen:
Dr. Peller György

Jegyző

21
22./ Napirend – KOIB új, külsős tagjának megválasztása
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenhetedik napirend ügyében egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
129/2015.(VI.01.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
KOIB külsős tagjának Korokné Lengyel
Fatimét megválasztja.

Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt a
Pénzes Gábor polgármester úr az ülést 19.25 órakor bezárta.

Pénzes Gábor
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

P. Révay Gyöngyi
képviselő

Gátas Ernő
képviselő

