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18/2017.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2017. november 20-én 09.00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Gátas Ernő
Markos Ferenc
Őri Lajos
Bodnár Ferenc
Metzger Rezső

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György

jegyző

P. Révay Gyöngyi: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a testület tagjai közül 7 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban lévő sorrend szerint,
illetőleg javasolja levenni a napirendek közül a 14-es és a 16-os napirendet. Végül javaslatot
tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére – Brandhuber Ádám és Markos Ferenc képviselők
– vonatkozóan.
1. Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
2. Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2017. 3. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
3. Pilisszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 6. számú módosítása
4. Pilisszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 7. számú módosítása
5. Iskola helyiséghasználati szabályzat aktualizálása
6. 2018-as községi naptár megjelentetése
7. Új szennyvíz átemelő szivattyú vásárlása
8. ELMŰ hálózat rekonstrukció
9. Parkoló közbeszerzési eljárás
10. Az SZMSZ módosítása
11. Az építményadó rendelet módosítása (reklámhordozók adója)
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12. Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása
13. Talajterhelési díj rendelet elfogadása
14. Rendelet a közterületek használatáról
15. Beszámoló a PKKA-val kapcsolatosan
16. A pilisszentiváni 2408/2 és 014/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok kitisztítása
17. OMSZ díjemelési kérelem
18. A Tűzoltó Egyesület kérelme
19. Rendezvény tartásához hozzájárulás
20. Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása
21. Családkönyv megjelenésének támogatása
22. Év végi jutalmazás
23. Személyi ügyek (zárt ülés)

Metzger Rezső
Javasolja a 21-es napirendet is levenni a tárgyalandó napirendek közül, ugyanis a
családkönyvek kiadásának támogatásáról már van érvényes KOIB döntés.
P. Révay Gyöngyi
Kérdezi a megjelent vendéget, hogy mely napirenddel kapcsolatosan vesz részt az ülésen,
ugyanis akkor azt a napirendet előre veszik.
Dinnyés László
Elmondja, hogy Pilisszentiván Bányatelep 21. szám alatti lakosok és a kk. Down
szindrómával született gyermekük, Dinnyés László szomatopedagógiai foglalkozási és
logopédiai foglalkozási költségeinek támogatása ügyében kéri az önkormányzatot, hogy
döntsön.
A képviselőtestület a szomatopedagógus és logopédus foglalkoztatásának ügyét zárt ülésen
tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült, és amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
178/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítésére Brandhuber Ádám és Markos
Ferenc képviselőket jelöli ki.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
179/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja.
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1./ Napirend – Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
A Ságvári utca 33. sz. ingatlannal kapcsolatosan kérdezi, hogy áll az adásvétel az igantlan
tulajdonosa elfogadta-e a megajánlott vételárat, illetőleg kérdése, hogy a faültetésekkel
kapcsolatos döntés előkészítése mikorra várható?
P. Révay Gyöngyi
Válaszában elmondja hogy a faültetési határozat még nincs előkészítve, legutóbb pénteken
találkozott a szakemberrel, akitől kétféle árajánlatot kért a fenntartásra, az ajánlatok várhatóan
decemberben fognak beérkezni.
Őri Lajos
További kérdése, hogy a Rét u. 40. szám alatti ingatlan ügye, mint községgazdálkodási
székhely, hol tart?
Dr. Peller György
Tájékoztatja a testületet, hogy a Ságvári u. 33. számú ingatlan tulajdonosa, Stocker Krisztina
elfogadta az értékbecslő által javasolt vételárat, az adásvétel folyamatban van. A
községgazdálkodás ügyében viszont még vannak tisztázandó kérdések pld. hogy az épület az
ingatlan alsó vagy felső részén kerüljön felépítésre.
P. Révay Gyöngyi
Kéri a MÜB-öt, hogy a következő ülésükön foglalkozzanak az épület elhelyezésének
kérdésével.
A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
181/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
lejárt
határidejű
határozatokról
szóló
beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Bodnár Ferenc
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy tűzoltó gyakorlat során tapasztalták, hogy a létrásautó
az iskola udvarra nem tud behajtani az emlékműnél lévő tuják méretei miatt, illetőleg felhívja
a figyelmet, hogy az iskola tetőterében a kutyaólaknál több kúpcserép meg van lazulva.

2./ Napirend – Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2017. 3. negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámoló

(írásbeli előterjesztés)
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Ziegler László
Az írásbeli előterjesztés mellé, rövid szóbeli kiegészítést tesz, elmondja hogy mindhárom
napirendet tárgyalta a PÜB és azt elfogadásra javasolták.
Metzger Rezső
Kérdezi, hogy a Ságvári utca 33 szám alatti ingatlan esetében lehet-e látni a közműtartozások
nagyságrendjét?
Dr. Peller György
Elmondja, hogy pontos adatot még nem tud, de nagyságrendileg valószínűleg többszázezres
az ingatlannal kapcsolatos közműtartozás.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
182/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
2017. 3. negyedéves gazdálkodásról szóló
beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

3./ Napirend – Pilisszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 6. számú
módosítása

(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
16/2017.(XI.21.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetési rendeletének 6 számú
módosítását a melléklet szerint elfogadja.

4./ Napirend – Pilisszentiván Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 7. számú
módosítása

(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a negyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
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17/2017.(XI.21.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetési rendeletének 7 számú
módosítását a melléklet szerint elfogadja.

5./ Napirend – Iskola helyiséghasználati szabályzat aktualizálása
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Felhívja a figyelmet, hogy továbbra is sok zagyvaság maradt az írásbeli előterjesztésben (nem
kellene az iskola szónak szerepelnie az anyagban, az aula a jövőben díszteremként szerepel,
az iskola elérhetőségei nem naprakészek stb.), illetőleg javasolja a helyiség használati
szabályzatot és díjtáblázatot közzétenni.
Markos Ferenc
A kedvezmények jogosultságát (pld. helyi lakos) javasolja, hogy hitelt érdemlően igazolják az
igénybevevők pld. lakcímkártyával.
P. Révay Gyöngyi
Javasolja a befizetési határidőket is szigorúan szabályozni, ugyanis az idei évben volt olyan
esküvő az aulában, amelynek a bérleti díját a napokban fizették be.
.
Metzger Rezső
Véleménye szerint a napirendről a jelenlegi előterjesztett formában nem lehet dönteni,
javasolja a szabályzat pontos a korábbiakban már megfogalmazott átdolgozását:
A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.

6./ Napirend – 2018-as községi naptár megjelentetése
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi évben a naptár kiosztása eléggé kaotikus volt (voltak,
akik duplán kaptak) kéri, az idei évben kerüljön rögzítésre a kiosztás módja.
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P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy az idei évben is megbízásos szerződéssel fog megbízni egy személyt, aki
minden háztartásba eljuttatja majd a naptárat.
.
A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
183/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2018-as
községi
naptárból 1700 db készíttetésére 672.537,- Ft
összeget engedélyez.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal
Forrás: általános tartalék

7./ Napirend – Új szennyvíz átemelő szivattyú vásárlása
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Kérdezi, hogy miután az idén két csatornaközművel kapcsolatos saját finanszírozású
beruházása is van az önkormányzatnak, nem lehetne ezt is úgy finanszírozni, hogy a DAKÖV
beruházásaként menjen?
Dr. Peller György
Elmondja, hogy a solymári önkormányzatnak az az elképzelése, hogy bérbe adja a telepet a
DAKÖV-nek. Szerinte fel kellene nekik vetni, hogy vállalnának-e olyasmit, hogy átveszik ezt
a beruházást is, és akkor azt nekik fizetnénk ki.
Brandhuber Ádám
Felhívja a figyelmet, hogy a pilisszentiváni szennyvízrendszer a tóparti csatornavezetéken
keresztül működik, ha ott baj van, akkor nagy baj van.
P. Révay Gyöngyi
Megfogja keresni az ügyvezetőt, hogy készítsen részletes kimutatást arról, hogy eddig milyen
befektetéseik voltak és pontosan milyen célokra.
Metzger Rezső
Javasolja felbecsültetni a jelenlegi berendezés értékét.
P. Révay Gyöngyi
Javasolja a napirendet elnapolni, miután csak egy árajánlat áll rendelkezésre a döntéshez, kéri
további ajánlatok beszerzését.
.
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A Képviselő-testület a napirendet további ajánlatok beszerzéséig, határozat-hozatal nélkül a
tárgyalandó napirendek közül leveszi.

8./ Napirend – ELMŰ hálózat rekonstrukció
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja az előzményekről a képviselőket, javasolja a testületnek az ELMŰ felé történő
hozzájárulás megadását.
A Képviselő-testület a nyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
184/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az K-1603/17 számú
megkeresés alapján az ELMŰ hálózati
rekonstrukciójához a pilisszentiváni 755 és 782
hrsz tekintetében a tulajdonosi hozzájárulását
megadja.

9./ Napirend – Parkoló közbeszerzési eljárás
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hiánypótlási határidő lejárt, az egyik cégtől (attól, amelyik
a legalacsonyabb árat adta) információ-bővítést kért a közbeszerző cég, melyre még nem
kaptak választ, ezért javasolja a napirend levételét.
Dr. Peller György
Elmondja, hogy a kivitelezést amúgy is legelőbb csak márciusban lehet majd megkezdeni.
A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.
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10./ Napirend – Az SZMSZ módosítása
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Észrevételezi, hogy a bevezetőben a falu történeténél hibák vannak. Javaslata továbbá a
bizottságokhoz delegált összegek felhasználásának pontosabb, és rugalmasabb szabályoz,
ugyanis az a szakasz, ahol a bizottságokhoz delegált pénzek felhasználásáról van szó, az nem
a jelenlegi állapotot tükrözi. Javasolja, hogy mindenki nézze végig a tervezetet olyan
szemmel, hogy mi az, ami már nem aktuális, és mi az, amit rögzíteni kellene (nincs például
szabályozva sehogy sem a zöldkeret felhasználása, illetőleg a működés során kialakult
konszenzusok ütköznek a jelenleg hatályos SZMSZ-szel ezt is rendezni kellene).
P. Révay Gyönyi
Javasolja a helyi népszavazás rendjét nagyon pontosan szabályozni, ugyanis mostanában a
környező településeken mindenhol beindultak mindenféle helyi népszavazási
kezdeményezések, ami bármikor előadódhat itt nálunk is. Tudomása szerint 10 és 25 % között
lehet rögzíteni a választópolgárok számát, a helyi népszavazás kiírásához.
Brandhuber Ádám
15 %-ot javasolna, mely a jelenlegi helyzetben körülbelül 500 választópolgárt jelentene.
Felhívja a figyelmet, hogy a bizottságok létszáma sem felel meg a jelenlegi állapotnak, ott is
módosításra van szükség a szövegben
P. Révay Gyöngyi
Javasolja belefoglalni az SZMSZ-be, hogy képviselő csak úgy tehessen napirendi indítványt,
ha azt az ülést megelőző keddig írásban jelzi.
Gátas Ernő
Ezt a javaslatot javasolja rugalmasan kezelni, hiszen ha gyors egyszerű döntést igényel egy
ügy, akkor ne legyen a napirendre vételnek az az akadálya, hogy azt csak írásban az ülést
megelőzően lehet előterjeszteni.
Metzger Rezső
Javasolja szabályozni azt is, hogy a jegyzőkönyvek ésszerű időszakon belül kerüljenek fel a
honlapra.
A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.

P. Révay Gyöngyi
Radnainé Richolm Márta kérelmét ismerteti a képviselők felé, illetőleg kérdezi a személyesen
is jelenlévő kérelmezőt, hogy kíván e további hozzászólni az ügyhöz?
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Radnainé Richolm Márta
Elmondja, hogy a kifogásolt területen, ahol parkolni szoktak a viakolorozást ők maguk
végezték, alakították ki, ugyanis az üzletük környékén nem nagyon lehet parkolni. Igyekeztek
úgy kialakítani a parkolót, hogy a gyalogosforgalmat ne akadályozzák. Ennek ellenére sajnos
a közelmúltban elég sajátos módon szólította fel őt a közterület-felügyelő, hogy az üzlet előtt
parkoló gépjárművet máshol parkoltassák ugyanis az szabálytalanul parkol és ha nem állnak
el meg fogja bírságolni őket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy melyek azok a technikai okok
amelyek miatt az autót az üzlet előtt kell, hogy parkoltassák.
P. Révay Gyöngyi
Kérdezi, hogy kérelmezőnek van-e írásbeli engedélye a járdán parkoló kialakítására, a
parkolás engedélyezésére, ugyanis tudomása szerint a főút melletti közvetlen parkolásra a
KRESZ szabályi szerint csak a KÖZÚT adhat engedélyt.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a KRESZ azt írja elő, hogy járdán csak akkor lehet parkolni,
hogyha azt tábla kimondottan engedi.
P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint kérelmezőnek mindenképpen az Állami Közútkezelő felé kell fordulnia a
kérelmével, ugyanis a főút szélétől még másfél méterig az Állami Közút Kezelő jogosult
bármilyen engedély, így a parkolási engedély kiadására is.
Gátas Ernő
Felhívja a figyelmet, hogy önkormányzati közterület bármilyen magáncélú hasznosítása
engedélyköteles.
Radnai Tamás
Elmondja, hogy még a korábbi üzletük, a játékbolt megnyitásakor kötelezővé tették számukra
parkoló létesítését, ezért járdázták le azt a területet, önkormányzati engedéllyel. Jelenlegi
kérelmük pedig csupán egy rövid időszakra, a standolás egy órájára történő parkolásra
vonatkozik.
P. Révay Gyöngyi
Összegezve az elmondottakat, elmondja, hogy az önkormányzatnak annyi lenne a kérése,
hogy keressék elő azt a korábban kiadott önkormányzati engedélyt, amely a parkoló
kialakítására engedélyt kaptak, illetőleg keressék meg az Állami Közútkezelőt a parkolás
engedélyezésének ügyében.
Kesztnerné Varjú Andrea
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt héten derült ki, hogy a szeptemberi terembérletből
visszakapott az iskola 200.000,-Ft-ot, melyhez további kb. 200.000,-Ft-ra lenne szükségük,
hogy a még hiányzó kivetítőket és a sötétítőket megvegyék. Elmondja továbbá, hogy ugyan
van az iskolának orvosi szobája, azonban a doktornők elmondása szerint azok használatához
telephely engedély beszerzésére van szükség (költsége kb. 60-70 ezer forint), mely
engedélyeztetési eljárást csak az önkormányzat indíthatja meg. Az elhangzottakhoz kéri az
önkormányzat segítségét.

10
P. Révay Gyöngyi
Kéri az intézmény megbízott vezetőjét, hogy az elhangzottak ügyében készítsen egy
számszerűsített megkeresést a testület felé.

11./ Napirend – Az építményadó rendelet módosítása (reklámhordozók adója)
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy új tétel kerülne a rendeletbe, a hirdetések kihelyezését
célzó építmények köre (egyedi tartóoszlopok). Erre vonatkozóan a javaslata 12.000 Ft / m2 /
év.
Metzger Rezső
Elmondja, hogy a reklámrendelettel kapcsolatosan korábban arról volt szó, hogy villogó
reklám nem lehet, kéri ennek következetes betartatását, ugyanis jelenleg a dohányboltnál és a
gyógyszertárnál is van ilyen.
Brandhuber Ádám
A falu 10-es út felöli végén kihelyezett szerviz-vizsgahely óriás plakátot kifogásolja, mely
rontja a faluképet és ráadásul veszélyes is, hiszen egy rosszul belátható kanyarban van.
Metzger Rezső
Elmondja, hogy számára trehánynak tűnik az építményadó-rendelet megfogalmazása.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletét alkotja:
18/2017.(XI.21.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván Község Önkormányzata az
építményadó rendelet módosításáról szóló
rendeletét a melléklet szerint elfogadja.

12./ Napirend – Településkép védelméről szóló rendelet tervezet elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Elmondja, hogy a rendelet a korábban meglévő, leginkább az építkezésekre és hasonlókra
vonatkozó szabályokat, foglalja egy közös rendeletbe. Újdonság lényegében nem tartalmaz.
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P. Révay Gyöngyi
Kéri a képviselőket, hogy a napirend ügyében összehívandó lakossági fórum időpontjának
ügyében hozzák meg döntésüket, javaslata november 28. 18 óra.
A Képviselő-testület a lakossági fórum időpontjára tett javaslatot támogatja, és a tizenkettedik
napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
185/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
településképi védelemről szóló rendelet
tervezetét a melléklet szerint elfogadja.

13./ Napirend – Talajterhelési díj rendelet elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Elmondja, hogy a díj mértékének megállapítása tekintetében a solymári rendeletet vettük
alapul.
Metzger Rezső
Nem látja tisztán, hogy a végrehajtásnak mi lesz a módja.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket a végrehajtás módjáról (bevallási kérdőívek postázása, azok
visszaellenőrzése, akik nem küldik vissza, azokat elsőre figyelmeztetik majd mulasztási
bírságot szabnak ki).
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
19/2017.(XI.21.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
talajterhelési díjról szóló rendeletét a melléklet
szerint elfogadja.

14./ Napirend – Rendelet a közterületek használatáról
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.
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15./ Napirend – Beszámoló a PKKA-val kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket a PKKA vezetőjével, a múlt héten szerdán folytatott tárgyalás
során elhangzottakról, mely tárgyalás során a korábbi elnök elmondta, hogy többször
próbálták már lezárni a PKKA ügyét, hogy benyújthassák a bíróságra az alapítvány ügyét, de
ez mindeddig lehetetlen amíg a könyvelő nem zárja le a 2016-os évet. Úgy tűnik végre
sikerült találniuk egy könyvelő irodát, ahol vállalták a 2016-os év lekönyvelését, melynek
költségét majd a PKKA működési maradékából fogják fedezni.
A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
186/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a PKKA-val kapcsolatos
beszámolót elfogadja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

16./ Napirend – A pilisszentiváni 2408/2 és 014/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok kitisztítása
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.

17./ Napirend – OMSZ díjemelési kérelem
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket a két hete Pilisvörösváron megtartott szociális társulási ülésén
elhangzottakról, ahol a szünetben Gromon István polgármester úr tárgyalásokat folytatott az
OMSZ képviselőjével. Dr. Engelbrecht Imre regionális igazgatóval. Igazgató úr elmondta,
hogy december elsejétől nem tudják biztosítani a sürgősségi ellátást a jelenlegi finanszírozási
viszonyok mellett, ezért kérte, hogy az érintett települések emeljenek a szolgáltatási díjon. Az
emelt díjért, cserében többek között azt ajánlanák fel, hogy a sürgősségi ellátás keretében
működtetnének egy mini gyógyszertárat, megkönnyítve az ellátottak számára a
gyógyszerellátást.
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Ziegler László
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy pontosan mekkora összeget jelente a megemelt
támogatási összeg.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy idei évben pluszként, értelemszerűen csak a 824.591,-Ft egytizenkettedét
kellene az önkormányzatnak finanszíroznia.
A Képviselő-testület a tizenhetedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
187/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata az
OMSZ díjemelési kérelemét elfogadja, és
hozzájárul a megbízási szerződés összegének
2017. decemberére 68.716,- Ft. 2018 évtől
pedig
824.591,Ft
összeggel
való
megemeléséhez.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

18./ Napirend – A Tűzoltó Egyesület kérelme
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Nem javasolja támogatni a kérelmet, ugyanis ezzel az önkormányzat precedenst teremtene
hasonló szabálytalan esetek forrásához, illetőleg eljárásjogi aggályai is vannak az ügyben.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy kérte már az egyesületet, hogy legalább fessék le a szabálytalanul elhelyezett
konténert.
Gátas Ernő
Ő maga sem támogatja a kérelmet, azonban javasolja, hogy próbáljon az egyesület az
önkormányzattal mielőbb konszenzusra jutni megnyugtató megoldást találni.
A Képviselő-testület a tizennyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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188/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Tűzoltó Egyesület kérelmét ebben a formában
nem támogatja, a Tűzoltóegyesülettel a
legrövidebb idő belül közös megoldást dolgoz
ki az autók elhelyezésére.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

Brandhuber Ádám
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a fakitermelés során 232 m3 fát a dolgoztak fel, mellyel
kapcsolatosan egymilliós nagyságrendű összeget számláztak ki.

19./ Napirend – Rendezvény tartásához hozzájárulás
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenkilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
189/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Generációk házában tartandó rendezvényhez
2017. december 16-án, december 17-én 02.00
óráig hozzájárul.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 2017. december 16.

20./ Napirend – Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a huszadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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190/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 181/2013. (X.07.) számú
határozatával
elfogadott
Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely
alapján úgy dönt, hogy a program 2017. évi
felülvizsgálata nem szükséges, ezért a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az intézkedési
tervben
meghatározott
intézkedések
határidejének 2018. október 7-ére történő
módosítása mellett változatlan formában, a
jelenlegi tartalommal hatályban tartja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

21./ Napirend – Családkönyv megjelenésének támogatása
(íráseli előterjesztés)

A Képviselő-testület a napirendet, határozat-hozatal nélkül leveszi a tárgyalandó
napirendek közül.
Miután a nyilvános ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt a
képviselők zárt ülésen folytatták a napirendek tárgyalását.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Brandhuber Ádám
Képviselő

Markos Ferenc
képviselő
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18/Z/2017.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. november 20-án 13.05
ÓRAKOR MEGTARTOTT ZÁRT ÜLÉSÉRŐL.
Az ülésen jelen vannak:
P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Gátas Ernő
Őri Lajos
Metzger Rezső
Markos Ferenc
Bodnár Ferenc

Polgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Meghivottként jelen:
Dr. Peller György

Jegyző
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1./ Napirend – Szomatopedagógus, logopédus foglalkoztatására költségvetési keret
biztosítása
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
180/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete 1 fő
szomatopedagógus és 1 fő logopédus
megbízási szerződéssel való foglakoztatását a
Klebelsberg Intézményfenntartó Társuláson
keresztül támogatja havi 100.000,- Ft
összegben, 2017. december 1-től, december
hónapra 100.000,- Ft összeggel, 2018.
december 31.-ig. 1.000.000,- összeggel.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: Általános tartalék, 2018. évi
költségvetés

22./ Napirend – Személyi ügyek
(írásbeli előterjesztés)

191/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Richolm Erik, 2084 Pilisszentiván, Petőfi
Sándor utca 5. szám alatti lakost a KOIB
külsős tagjának megválasztja.
Szavazati arány: 6 igen, 1 tartózkodás

192/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Marlok Tamás 2084 Pilisszentiván, Bányász
utca
1.
szám
alatti
lakos
részére
Pilisszentivánért Emlékérmet adományoz,
2018. március 15-i ünnepség alkalmából.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. március 15.
Szavazati arány: 7 igen, egyhangú
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193/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Szilvási
László
2084
Pilisszentiván,
Bányatelep 1. szám alatti lakos részére
Pilisszentivánért Emlékérmet adományoz,
2018. március 15-i ünnepség alkalmából.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. március 15.

23./ Napirend – Év végi jutalmazások
(írásbeli előterjesztés)

194/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a Pest
Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Budaörsi
Rendőrkapitányságának kérelmét támogatja
egyszeri 30.000,- Ft+járulékai összegben
Erzsébet utalvány biztosításával.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal
Szavazati arány: 4 igen, 3 nem

195/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
intézményeiben
dolgozó
munkavállalók
számára
5.000.000,Ft
jutalomkeret
felhasználását engedélyezi a költségvetésében
eddig előirányzott összegen felül.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal
Forrás: Általános tartalék
Szavazati arány: 7 igen, egyhangú

196/2017.(XI.20.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete P. Révay Gyöngyi
polgármester
részére
1.5
millió
forint+SZOCHO jutalmat állapít meg.
Határidő: azonnal
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Forrás: Általános tartalék
Szavazati arány: 7 igen, egyhangú
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Peller György jegyző
részére 500.000,-Ft+SZOCHO jutalmat állapít
meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal
Forrás: Általános tartalék
Szavazati arány: 4 igen, 2 nem
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ziegler
László
gazdálkodási osztályvezető részére 1.000.000,Ft +SZOCHO jutalmat állapít meg.
Határidő: azonnal
Forrás: Általános tartalék
Szavazati arány: 7 igen, egyhangú
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Brandhuberné Keszléri
Gyöngyvér részére 900.000,-Ft+SZOCHO
jutalmat állapít meg.
Határidő: azonnal
Forrás: Általános tartalék
Szavazati arány: 7 igen, egyhangú
Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi polgármester az ülést 14.25 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Brandhuber Ádám
képviselő

Markos Ferenc
képviselő

