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19/2017.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2017. november 28-án 17.00 órakor
megtartott rendkívüli 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 javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére – Gátas Ernő és Őri Lajos
képviselők – vonatkozóan.

1. Parkoló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. Iskola igazgatói pályázat
3. Létszám módosítási kérelem a Polgármesteri Hivatalban
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A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
197/2017.(XI.28.) sz. Önk.

Határozat
A
Képviselő-testület
a
jegyzőkönyv
hitelesítésére Gátas Ernő és Őri Lajos
képviselőket jelöli ki.

A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
198/2017.(XI.28.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja.

1./ Napirend – Parkoló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket az előzményekről. Elmondja, hogy három pályázó pályázott a
Szabadság úti parkolók kivitelezési munkáinak elvégzésére, melyek közül a hiánypótlások
után egyértelműen kimondható, hogy a legkedvezőbb és a legteljesebb pályázatot benyújtó
pályázó a Szabó TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt volt. Elmondja továbbá, hogy ez az a
cég, aki korábban az alvállalkozó volt a Jóreménység úti útépítésnél.
A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
199/2017.(XI.28) sz. Önk.

Határozat

Pilisszentiván község Képviselő-testülete a beérkezett dokumentumok és a nyilvántartások
lekérdezése alapján megállapítja
- hogy a Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi,
Tisza u. 37., Adószám: 22146650-2-13) Ajánlattevő ajánlata
 az értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat és
 a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben megjelölt nyilvántartások szerint sem áll
a felhívásban előírt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt,
 a Szabó-TLM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi,
Tisza u. 37., Adószám: 22146650-2-13) Ajánlattevő ajánlatában szereplő
ellenszolgáltatás Ajánlatkérő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
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 A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a SzabóTLM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.,
Adószám: 22146650-2-13) Ajánlattevőt az eljárásban nyertes Ajánlattevőként jelöli
meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

2./ Napirend – Iskola igazgatói pályázat
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyögyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázat ügyében egy pályázat érkezett, Milbich Mihályné
pályázata, mellyel kapcsolatosan a testületnek egyetlen teendője van, jelezni a pályázat kiírója
felé, hogy támogatja-e a pályázatot vagy nem támogatja. A maga részéről messzemenően
támogatja a pályázót, hiszen kinevezésével (2017. január 29.) megnyugtatóan és véglegesen
megoldódhat az iskola vezetése.
Milbich Mihályné
Elmondja, hogy nagyon sok helyen megfordult a tanfolyamok során az országban, de ilyen
pozitív hozzáállást és támogatást nem tapasztalt sehol, mint amilyet a Pilisszentiváni
Önkormányzat az iskolával szemben tanúsít mindenhol csodálják mennyire kiemelten
támogatja a Képviselő-testület az oktatást. Reméli, hogy megválasztása esetén továbbra is
szívén viseli az önkormányzat az iskola ügyét.
Klencsák István
Tájékoztatja a testületet, hogy az NNÖ az elmúlt héten tárgyalta az iskolaigazgatói pályázatot,
ahol a képviselők egyhangúan biztosították a pályázót a támogatásukról.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy a tantestület is egységesen a pályázat mellé állt. Kéri továbbá a képviselőket,
hogy a támogassák továbbra is a rászoruló gyermekek részére a napközbeni ingyenes étkezés
(tízóraira, uzsonnára 1-1 szendvics) biztosításának lehetőségét, melynek költsége kb. 60.000,ft/hó.
.
Brandhuber Ádám
Kéri, hogy az ingyenes napközbeni ellátás ügyében készüljön az iskola részéről írásbeli
előterjesztés, megkeresés a testület felé.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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200/2017.(XI.28) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete
Milbich Mihályné iskolai igazgatói pályázatát
támogatja.

P. Révay Gyöngyi
ELMŰ hálózatbővítéssel kapcsolatos megkeresése ügyében tájékoztatja a képviselőket.
Eversné Gönczi Ildikó
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a földkábellel történő kiváltás a Rádler hídtól a Generációk
Házáig terjedő szakaszt, ingatlanokat érintené.
Őri Lajos
Javasolja, hogy a hálózatbővítéssel a holnapi MŰB ülésen foglalkozzanak első körben, majd
az ott elhangzottak alapján kerüljön majd az ügy ismét a testület elé.

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:

Gátas Ernő
Képviselő

Őri Lajos
képviselő
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19/Z/2017.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. november 28-án 17.45
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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3./ Napirend – Létszám módosítási kérelem a Polgármesteri Hivatalban
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
201/2017.(XI.28) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fővel való
csökkentését és az önkormányzat 1 fővel való
növelését engedélyezi.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Gátas Ernő
képviselő

Őri Lajos
képviselő

