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13/2017.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2017. szeptember 04-én 09.00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György
Kesztnerné Varjú Andrea
Nyárádi Gergő

jegyző
mb. Isk. Ig.
Járási Hiv.Vezh.

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 plusz napirendként javasolja felvenni a Pilisszentivánért Emlékéremre átadására
beérkezett javaslatot, a tóparti csatorna akna átkötésének ügyét, a Promt Immo Kft. ajánlatát,
és a tűzoltószertár tervezési árajánlatát. Végül javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők
személyére – Metzger Rezső és Őri Lajos képviselők – vonatkozóan.

1. Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
2. Gentherm Kft hozzájárulás kérése
3. Temető üzemeltetés és fenntartás felülvizsgálata
4. Közterület használati kérelem a Szabadság úti játszótérrel szemben
5. Bernhart Tiborné kérelme
6. Veszélyes hulladék gyűjtés – 2017. ősz árajánlatok
7. Cserkész otthon használati szerződés
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8. Pördi Gyuláné telekvételi ajánlat
9. Bérleti szerződés megkötése a 024/42 hrsz.-ú ingatlanra
10.Parkoló közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlatok
11. Kérelem Varga Csaba hagyatékának elhelyezésére
12.Díszpolgári cím adományozására javaslat
13. Szociális kölcsön iránti kérelem
14. Marktleugasti partnerkapcsolati rendezvényen történő képviselet

Markos Ferenc
Kéri a hivatal intézkedését a Szabadság soron, a Szabadság úton és a Szőlő utcában történt
közmű bekötések utáni aszfalt helyreállítás ügyében, ugyanis azok már több mint egy éve
nem kerültek helyreállításra.
Bodnár Ferenc
Tájékoztatja a képviselőket, hogy sikerült egy újabb tervezői árajánlatot beszerezniük a
tűzoltószertár bővítésének ügyében.
Metzger Rezső
Választ kér arra vonatkozóan, hogy a Szent Borbála téren felavatott új szobor ügyében ki
hozott döntést? Nincs tudomása arról, hogy a szobor miből lett finanszírozva, ki hagyta jóvá a
helyét, a költségét, művészeti jellegét. Utóbbi azért is fontos nehogy az alkotás bármilyen
módon sértse valakinek az ízlését, vagy a közerkölcsöt.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyszer már volt itt egy ugyanilyen kőfaragó tábor, amit az
önkormányzat csak annyiban finanszírozott, hogy szállást és étkeztetést biztosított a táborozó
művészek közül azoknak, akik ezt igényelték. Elmondja, hogy a jelenlegi alkotás költsége az
alap költsége volt, mely 200e Ft-ba került. Elmondja továbbá, hogy a művészeti jelleg
tekintetében a korábbi évekhez hasonlóan a művészeknek alkotói szabadságot adtak.
Metzger Rezső
A szoborral kapcsolatos előzményekhez annyit fűz még hozzá, hogy valamikor még nyár
elején a KOIB kapott egy megkeresést az Ipartestülettől, melyben kérték, hogy az
önkormányzat 10 főre biztosítson szállást és étkezést. Ezen a bizottsági ülésen született az a
döntés, hogy a hivatal kérjen be egy rendes költségvetést az eseménnyel kapcsolatosan,
illetőleg tartsanak további egyeztetéseket, hogy például ki fogja nyitva tartani a Generációk
Házát, ki intézi az étkeztetést stb. A kért információk birtokában és egy tisztességes
előterjesztés ismeretében szívesen megszavazták volna mind a szoborral, mind a táborral
kapcsolatos tennivalókat, költségeket. Sérelmezi, hogy sem a szoborral kapcsolatos
költségekről, sem a szobor helyéről nem született sem bizottsági sem testületi döntés. Kéri az
ügy alapos kivizsgálást, majd a vizsgálat befejeztével annak eredményéről kéri a testületet
tájékoztatni.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Polgármester asszonnyal közösen döntöttek a szobor hely
kijelölésének ügyében, miután a KOIB nem tett semmilyen javaslatot, pedig kérték, hogy a
bizottság tegyen javaslatot az elhelyezésre vonatkozóan.
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P. Révay Gyöngyi
Baranyi Krisztinát kérte egy héttel az esemény előtt, hogy foglalja össze számára az egész
ügyet. Ő maga semmilyen írásos anyagot, összefoglalót nem kapott. Annyit tudott csupán,
hogy lesz egy verseny, melyhez alapot kell készíteni, mely alapozási munkát egyszer le is
állított, mert kiderült, hogy nem volt róla írásos anyag.
Markos Ferenc
Mint a KOIB elnöke elmondja, hogy júniusban kaptak az Ipartestülettől egy megkeresést,
mely szerint tartanának Pilisszentivánon egy kőfaragó versenyt, melyhez szállásban és
élelmezésben szeretnének segítséget kérni. Metzger Rezső képviselő, bizottsági tag
részleteket kért ezzel kapcsolatban, melyre semmiféle visszajelzést nem kaptak.
Őri Lajos
Elmondja, hogy a helykijelölésben nem vett részt, az alapozás tekintette meg a Polgármester
Asszony kérésére.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy a szoboravatásról is csak az avatást megelőző napon értesült, amikor is
felhívták egy ismeretlen számról, hogy a holnapi napon (augusztus 20) megfelel-e neki a
délutáni órákban az időpont a szobor avatására.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
127/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítésére Metzger Rezső és Őri Lajos
képviselőket jelöli ki.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
128/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja, plusz napirendként
az alábbi az alábbi napirendeket veszi fel:
- Pilisszentivánért Emlékérem átadására
javaslat,
- Tóparti csatorna akna átkötésének ügye,
- Promt Immo Kft. árajánlata,
- Tűzoltószertár tervezési árajánlata.

1./ Napirend – Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
(írásbeli előterjesztés)
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Őri Lajos
Elmondja, hogy a temetőben a ravatalozó festése során a munkások lecsepegtették a festéket a
burkolatra. Kéri, hogy ezt a vállalkozó garanciában rendezze, ha kell cseréljék ki a köveket.
Metzger Rezső
Kérdezi, hogy a tó körül kivágott fák faanyag darálása vagy más módon történő elhordása
mikor történik meg?
Brandhuber Ádám
Elmondja hogy holnap 9-kor fog találkozni a vállalkozóval a pilismaróti erdészetben, majd
átjönnek Pilisszentivánra, hogy megtervezzék mely gépsorokra lesz szükség az itteni
aprításhoz. Elmondja, hogy valamennyi mulcsot adnak majd a Dendrokomplex Kft-nek az
ültetésekhez, a többit pedig a gépsor ledarálja majd, de a jövőre nézve azt is tervezik, hogy a
kb. félévente össze deponált, tüzelésre alkalmatlan faanyagot is ily módon semmisítik meg..
A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
129/2017.(IX.04 .) sz. Önk.

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

2./ Napirend – Gentherm Kft hozzájárulás kérése
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Támogatja a kérelmet, ugyanakkor javasolja konzultálni a szakemberekkel, hogy az élő
vizeinket nem veszélyeztetjük-e a cég telephelyén keletkező vegyi anyagokkal. Szerinte
tervezői konzultációra volna szükség ez ügyben.
Gátas Ernő
Kérdezi, hogy a túlfolyót nem lehetne-e valahova másfelé vezetni? Szerinte aggályos, hogy a
túlfolyó élővíz felé kerül kialakításra.
Bodnár Ferenc
Javasolja figyelmesen elolvasni a kérelmet, szerinte csak ahhoz kér támogatást a cég, hogy el
tudjon indulni a vízügyi engedélykérés ügyében.
P. Révay Gyöngyi
Véleménye szerint támogatni kellene a kérelmet, egyúttal kérni, hogy a cég további bővített
információval lássa el az önkormányzatot.
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Markos Ferenc
Észrevételezi, hogy az előterjesztés szöveges részével nem egyezik a határozati javaslat,
ugyanis a szövegben csak arról van szó, hogy vízügyi engedélyt akarnak kérni, de a határozati
javaslatban már az szerepel, hogy a túlfolyó az önkormányzati tulajdonú vízterület felé
kerülhet kialakításra.
Bodnár Ferenc
Véleménye szerint egyrészt csak csapadékvíz-elvezetésről van szó a kérelemben, másrészt
szerinte a vízügyi hatóságnál úgyis darabjaira fogják szedni a kérelmet, már csak azért is,
mert az Aranyhegyi-patakról vélelmezni fogják, hogy az valóban egy patak.
Képviselő-testület a napirend ügyében kérelmezőtől részletes tervismertetést kér.

3./ Napirend – Temető üzemeltetés és fenntartás felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy mióta ellátja a polgármesteri feladatokat azóta szinte folyamatos problémája
van a Varázskő Kft-vel, ugyanis a vállalkozó nem látja el azt a feladatát, amit a temető
rendben tartásával kapcsolatban el kellene látnia és a ravatalozó rendben tartása is
kívánnivalókat hagy maga után. Véleménye szerint az üzemeltetés és fenntartás tekintetében
az alábbi alternatívák jöhetnének szóba:
- a szerződést felülvizsgálja az önkormányzat és elveszi a vállalkozótól a temető
fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
- pályázatot ír ki az önkormányzat olyan vállalkozások számára, amelyek mindkét feladatot el
tudják látni,
- marad így minden, de a községgazdálkodáshoz felvesz az önkormányzat egy
temetőgondnokot, aki a hét három napján a temető rendben tartásával foglalkozik, összeszedi
a szemetet, gazol, stb.
Kéri a képviselőket, hogy gondolkozzanak el az alternatívákon, illetőleg ha vannak a
napirenddel kapcsolatosan javaslataik az tegyék meg.
Brandhuber Ádám
Szerinte, miután a falu második leglátogatottabb helye a temető, az a falu alközpontjának
számít. A sorozatos problémák miatt számára egyértelmű, hogy ezt a feladatot a jelenlegi
vállalkozótól el kell venni a temetési rend, és a temető fenntartásának érdekében is.
Képviselő-testület a napirendet - határozathozatal nélkül - visszautalja a MŰB felé.
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4./ Napirend – Közterület használati kérelem a Szabadság úti játszótérrel szemben
(írásbeli előterjesztés)

Gátas Ernő
Kéri, hogy a 10 m2-es helyfoglalási igény legyen pontosítva.
Metzger Rezső
Elvileg támogatja a kérelmet, de a döntés előtt szeretne látni egy vázlatot, beméretezve.
Őri Lajos
Nem javasolja támogatni a kérelmet, mindaddig, amíg el nem készülnek az új parkolók,
ugyanis így is kevés parkoló van a játszótér térségében.
Brandhuber Ádám
Elmondja számára félő, hogy egy ilyen jellegű egység – mozgó büfé - mellett esetlegesen
megjelennek az italos vendégek is, illetőleg további problémát fog jelenteni a WC kérdése is.
Markos Ferenc
Javasolja a napirendet a MŰB felé visszautalni, és a legközelebbi MŰB ülésre meghívni a
kérelmező hölgyet.
Képviselő-testület a napirendet - határozathozatal nélkül - visszautalja a MŰB felé azzal a
kéréssel, hogy a kérelmező legyen meghívva a MŰB következő ülésére, és adjon
tájékoztatást a mozgóbüfével kapcsolatos elképzeléséről (vázlat, fotók, stb.).

5./ Napirend – Bernhart Tiborné kérelme
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Ismerteti a képviselők felé a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület az ötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
130/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
pilisszentiváni 2280 hrsz.-ú, 451 m2 nagyságú
önkormányzati ingatlan vételárát 750.000,- Ft
összegben határozza meg. Felkéri a
polgármestert
az
adásvételi
szerződés
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal
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6./ Napirend – Veszélyes hulladékgyűjtés – 2017. ősz árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Ismerteti a határozati javaslatot, melyhez további javaslata az volna, hogy családonként
maximum 4 autógumi lehessen csak leadni.
Markos Ferenc
Véleménye szerint az is fontos lenne, hogy benne legyen a lakossági tájékoztatóban, hogy
csak Pilisszentiváni lakcímmel rendelkező lakosok helyezhetnek el a gyűjtő telepen a
veszélyes hulladékot, ennek valódiságát lakcímkártyával tudják igazolni.
A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
131/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
2017. évi őszi veszélyes hulladékgyűjtést
Pilisszentivánon
2017.
október
14-én
szombaton 9.00-13.00-ig tartja, melynek
helyszíne a Sport pálya melletti zöld terület. Az
esemény lebonyolításával a Zöld Bicske
Nonprofit Kft.-t (gumi és elektronikai
hulladék) és a Faragó Környezetvédelmi Kft.
bízza meg, az előterjesztés mellékletét képező
árajánlat és nyilatkozat alapján, miszerint a
gumiabroncsot és az elektronikai hulladékot a
szolgáltató ingyen szállítja el. A képviselőtestület kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a lakosságot, hogy csak
pilisszentiváni lakcímkártyával rendelkezők
hozhatnak hulladékot a gyűjtésre, illetve
Határidő: 2017. 10. 14.
Felelős: Polgármester

7./ Napirend – Cserkész otthon használati szerződés
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Ismerteti a határozati javaslatot, támogatja a cserkészcsapat támogatásának 360.000 forinttal
történő emelését.
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Brandhuber Ádám
Kérdezi, hogy ez az összeg egész évre szól-e és ha igen, akkor időarányosan az idei évre még
mennyi járna nekik, hiszen már szeptember van.
Metzger Rezső
Kérdezi, hogy a megállapodás 5. pontja miért nem a gazdálkodási osztályvezető által javasolt
megfogalmazásban szerepel a megállapodásban „Az Egyesület a mérőórák szolgáltatónál
történő átírásának napjától viseli az ingatlannal kapcsolatos közüzemi költségeket (vízdíj,
csatornadíj, villany, gázdíj) A közüzemi díjakhoz az Önkormányzat az éves költségvetési
támogatásban hozzájárul az Egyesület részére”?
Dr. Peller György
Véleménye szerint nincs jelentősége, de ha a testület kéri akkor javítja a megállapodás
szövegének 5. pontját a gazdálkodási osztályvezető javaslata szerint.
A Képviselő-testület az hetedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
132/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete évi
360.000,- Ft-tal - 2017. évben időarányosan
120.000,- Ft-tal - növeli meg a Őrláng a
Fiatalokért
Közhasznú
Egyesület
(Cserkészcsapat) támogatását, melyből a
Cserkészcsapat gazdálkodja ki a használatba
adott Jóreménység utcai ingatlan közüzemi
díjainak költségét.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Forrás: Általános tartalék

8./ Napirend – Pördi Gyuláné telekvételi ajánlat
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Pördi Gyuláné a megajánlott 1.500.000,-Ft összeget
elfogadta.
A Képviselő-testület a nyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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133/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
pilisszentiváni 2424/2 hrsz.-ú, 870 m2 területű
ingatlant megvásárolja 1.500.000,- Ft vételár
ellenében. Felkéri a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal

9./ Napirend – Bérleti szerződés megkötése a 024/42 hrsz.-ú ingatlanra
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső
Javasolja a szerződésbe bele foglalni, hogy minden olyan kötelmet magára vesz a bérbevevő a
bérlet során, ami egy ingatlan rendben tartásával jár.(ha éppen nem legelnek a birkák az
ingatlant akkor is rendben kell tartania).
Dr. Peller György
Elmondja, hogy miután mezőgazdasági haszonbérletről van szó, azt ma már a földhivatalban
is be kell jegyeztetni.
A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
134/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
024/42 hrsz.-ú ingatlant haszonbérbe adja a
szomszédos 2267, 2268, 2269 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosának legeltetés céljára, évi 20.000,Ft bérleti díj ellenében határozatlan időre.
Felkéri a Polgármestert a haszonbérleti
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármester

10./ Napirend – Parkoló közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlatok
(írásbeli előterjesztés)
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P. Révay Gyöngyi
Felbontja az ajánlatokat és ismereti azok összegét a testület felé az alábbiak szerint:
1, Dr. Kardkovács és Társai ügyvédi iroda – bruttó 825.500,- Ft
2, CEU Tender Consulting Kft. bruttó 546.100,- Ft
3, Cordict Kft Bruttó 762.000,- Ft.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
135/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Parkoló közbeszerzési eljárás lefolytatására
ajánlatok közül a CEU Tender Consulting Kft.
ajánlatát fogadja el bruttó 546.100,- Ft
összegben. Felkéri a Polgármestert, hogy a
megbízási szerződést a céggel kösse meg.

11./ Napirend – Kérelem Varga Csaba hagyatékának elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hagyaték csak átmenetileg, ideiglenesen kerülne az orvosi
rendelő emeleti szintjén elhelyezésre.
Őri Lajos
Elmondja, hogy az iratanyagot raklapokra fóliával letakarva tudnák elhelyezni a rendelő
tetőterében, esetleg még gipszkarton táblákkal védve.
Metzger Rezső
Emlékezteti a képviselőket, hogy korábban szó esett olyan egészségügyi pályázatokról,
amelyekkel akár a rendelő egész tetőteret ki tudnánk használni, a döntés előtt javasolja
átgondolásra ezt a lehetőséget is.
Markos Ferenc
Kérdezi, hogy határidőt nem lehetne-e a megállapodásba írni arra az eshetőségre gondolva, ha
az önkormányzatnak mégis valamilyen halaszthatatlan okból szüksége lenne a rendelő
tetőterére. Javasolja továbbá, hogy a helyiség amibe a hagyaték kerül mindenképpen legyen
zárható.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy az elhelyezéssel egyidejűleg tételes, írásos leltárt fog kérni, készíttetni, amely
a szerződés melléklete kell legyen. Rögzítik továbbá a szerződésben majd azt is, hogy kinél
kerülnek elhelyezésre a hagyatékot tároló helyiség kulcsai.
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Metzger Rezső
Felhívja a figyelmet, hogy Varga Csaba hagyatéka Pilisszentiván számára olyan értéket
képvisel, ami nem mérhető össze például a tájház udvarán lerakott csillékkel, amelyek szintén
fontos értékeket képviselnek.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
136/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete
Varga Csaba hagyatékának elhelyezését az
orvosi rendelő padlásterében támogatja, leltár
felvételével, zárható részben elkülönítve.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal

12./ Napirend – Tóparti csatorna akna átkötése
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szóban forgó csatornaszem mellett lévő fűzfa gyökere
teljesen behálózta a csatornaszemet, és egy törés is van benne ezért mindenképpen indokolttá
vált az átkötés.
A Képviselő-testület az tizenkettedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
137/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
tóparti csatorna akna átkötésére beérkezett
árajánlatot a melléklet szerint bruttó
1.184.953,- Ft összegben elfogadja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Forrás: Csatorna bérleti díj

13./ Napirend – Községben fekvő ingatlanok címadatainak rendezése
(írásbeli előterjesztés)
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Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a feladat további halasztást nem tűr és sajnos a hivatal
műszaki vonalát ezzel a feladattal tovább terhelni már nem tudja. A feladatot felvállaló cég –
akik már 15 éves végeznek hasonló munkát - elvégezné a címek rendezését összeegyeztetve a
helyi népesség-nyilvántartással és a földhivatali nyilvántartással 2 hónapos határidővel..
Brandhuber Ádám
Kérdezi, hogy a végleges nyilvántartás ad-e majd esetleg olyan mellékes információt, hogy
közelebb kerüljön a hivatal azokhoz a személyekhez vagy személy-halmazokhoz, akik
Pilisszentivánon laknak, de nincsenek ide bejelentve?
Dr. Peller György
Véleménye szerint majd lehet ilyen adatokat is nyerni a végleges anyagból.
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
138/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
községben fekvő ingatlanok címadatainak
rendezésére a Prompt Immo Kft-től beérkezett
árajánlatot a melléklet szerint 750.000,Ft+ÁFA, bruttó 952.500,- Ft összegben
elfogadja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Forrás: Általános tartalék

14./ Napirend – Tűzoltószertár tervezési árajánlata
(írásbeli előterjesztés)

Őri Lajos
Véleménye szerint most már tényleg intenzíven kellene foglalkozni az üggyel, idén legalább a
hely kijelölésig eljutni, mert ezideig érdemben nem igen történt semmi. Kéri, hogy a műszaki
iroda a tervezéssel kapcsolatosan legalább még egy ajánlatot szerezzen be.
Metzger Rezső
Elmondja, hogy Czukrász-féle telek is szóba jött korábban helyszínként, amit a MŰB a
főépítész asszonnyal közösen egy helyszíni bejárással meg is tekintett hasznosíthatóságát
vizsgálva, de azóta ez ügyben előrelépés tudomása szerinte sem történt.
Eversné Gönczi Ildikó
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Czukrász-telken, ahhoz hogy használható legyen, egy
nagyon intenzív tereprendezést kellene végezni. Kéri a képviselőket, hogy a napirendet
utalják vissza a MŰB felé és a következő bizottsági ülésre előkészíti az ügyet az összes eddigi
előzménnyel együtt.
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P. Révay Gyöngyi
Felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi verzió kivitelezési költsége meghaladja a 45 M Ft-ot,
úgyhogy a továbbiakban egy nagyon optimalizált verziót szeretne látni.
Képviselő-testület a napirendet - határozathozatal nélkül - visszautalja a MŰB felé azzal,
hogy következő MŰB ülésre a műszaki iroda készítse elő a napirendet az összes eddigi
előzménnyel együtt.
Kesztnerné Varjú Andrea
mb. Isk. Ig.
Köszönti a képviselőket, elmondja, hogy a 2017/2018-as tanévre, ő lett megbízva az iskola
igazgatói feladatokkal. Köszönetet mond az önkormányzatnak az eddigi segítségért és kéri,
hogy a Képviselő-testület - lehetőségeihez mérten -, ahogy eddig is, továbbra is támogassa az
iskolát. Kéri továbbá, hogy a hivatal nyilatkoztassa a Sport Egyesületet, hogy továbbra is
igénybe kívánja-e venni a tornatermet az idei tanévben, mert abban maradtak a tankerületi
vezetéssel, hogy cserében azért, hogy az iskola használhatja az aulát, az a négy idősáv,
melyeket tavaly igénybe vettek a sportolók, az idén is megmaradhat.

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:

Metzger Rezső
képviselő

Őri Lajos
képviselő
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13/Z/2017.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. szeptember 4-én 11.10
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

15
15./ Napirend – Díszpolgári cím, Pilisszentivánért Emlékérem adományozására javaslat
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
139/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete
Brandhuber János úr részére Pilisszentivánért
Emlékérmet
adományoz,
felkéri
a
polgármestert, hogy az emlékérmet a
kitüntetett részére az október 23-i ünnepség
keretében adja át.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármester

16./ Napirend – Szociális kölcsön iránti kérelem
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
140/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete
Marlok Borbála szociális kölcsön kérelmét
nem támogatja.

17./ Napirend – Marktleugasti partnerkapcsolati rendezvényen történő képviselet
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenhetedik napirend ügyében egyhangúlag 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
141/2017.(IX.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Marktleugast
partnertelepülésen tartott hagyományápoló
kulturális fesztiválon 2017.08.25.-28. között
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részt vett delegáció beszámolóját elfogadja és a
felmerült kiadások megtérítéséhez hozzájárul.
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
képviseletében
eljáró
Bodnár
Ferenc,
Brandhuber Ádám, Gátas Ernő és Őri Lajos
képviselők, Gátas Ernőné, a Nemzetiségi
Óvoda korábbi vezetője, Dr. Peller György
jegyző és Őri-Fresz Erika jegyzőkönyvvezető
képviselettel kapcsolatban felmerült költségét
összesen 400.000,- Ft értékig megtéríti.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Forrás: általános tartalék

Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi polgármester az ülést 11.35 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Metzger Rezső
képviselő

Őri Lajos
képviselő

