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3/2019.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2019. március 04-én 9.00 órakor
megtartott üléséről.
Jelen vannak:

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

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György
Nyárádi Gergő
Geiselhardt Anett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
Járási Hiv.Vezh.
mb. Gazd. Ov.

P. Révay Gyöngyi: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a testület tagjai közül 7 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes, majd javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban lévő sorrend szerint.
1. Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
2, 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
3, A Papaver Kft kérelme
4, Közút céljára leadás
5, Tündérkert árajánlatok
6, Szennyvízcsatorna TÜHO elengedési kérelem
7, A Reinpold Gastro Kft kérelme
8, A 010/59. hrsz. erdő terület eladási ajánlata
9, A súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási rendjéről szóló 12/2018.(XII.11.) sz. rendelet
módosítása
10, Alsórét utca csatornabekötés
11, A pilisszentiváni 958 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
12, Jókenyér határozat HÉSZ
13, Tűzoltószertár tervezési ajánlat
14, Bem utca áteresz javítás árajánlat
15, Rét u. 10. előtti szegélycsere árajánlat
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16, Sport utca surrantók készítése
17, Bányászati gyűjtemény elhelyezése a Generációk házában
18, Pilisszentivánért emlékérem adományozása (zárt ülés)

Metzger Rezső: elmondja, hogy szerinte a 2019 évi költségvetés sajnos annak ellenére sincs
még elfogadható állapotban, hogy annak összeállítása ügyében mindenki megtette a magáét,
sőt még messze többet is, ezért az a javaslata, hogy az ülés végén minden képviselő tegye
meg a költségvetéssel kapcsolatosa javaslatát, mondja el észrevételeit és az elhangzottak
alapján egy rendkívüli ülésen döntsön a testület annak elfogadásáról.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy eleve az volt az elképzelés, hogy a mai ülésen kerüljenek
megfogalmazásra a költségvetéssel kapcsolatos javaslatok és azok beépítésével egy későbbi
rendkívüli ülésen (csütörtökön vagy pénteken) ismét kerüljön a képviselők elé a már
elfogadható állapotba került költségvetés.
Brandhuber Ádám: javasolja a rendkívüli ülést péntek délelőttre tenni.
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2019.(III.04.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja, a szennyvízcsatorna
TÜHO díjak elengedése ügyében (6-os
napirend) zárt ülésen hozza meg döntését.

1./ Napirend – Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső: javasolja, hogy a 2207/5 hrsz-ú ingatlan, - melyet az önkormányzat a
30/2019. számú határozatával megvásárolt - legyen a községgazdálkodáshoz integrálva és azt
évente legalább 2-3 alkalommal kaszálják le a tulajdonosokra vonatkozó általános
karbantartási szabályok szerint.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy a községgazdálkodás vezetőjét már tájékoztatták a
vételről, arról, hogy ezt az ingatlant is fel kell vennie a községgazdálkodás által kezelendő
területek közé.
Őri Lajos: kérdezi, hogy elment-e a megkeresés a DMRV felé a Szabadság soron tervezett
vízvezeték cserével kapcsolatosan, hiszen a vezetékcserével összefüggő forgalmirend
változásokra az önkormányzatnak és az érintett lakosságnak is fel kell készülnie.
P. Révay Gyöngyi: válaszában elmondja, hogy a levél már elment a DMRV felé, de arra
vonatkozóan válasz még nem érkezett.
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A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
34/2019.(III.04.) sz. Önk.

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

2./ Napirend – A Papaver Kft kérelme
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi: tájékoztatja a képviselőket, hogy a kérelmet a MŰB már megtárgyalta és
támogatja a Papaver Kft részére az ingatlan értékesítését.
Dr. Peller György: elmondja, hogy kérelmezők az ingatlant már 15 éve használják, ezért
valószínűleg egy sokkal méltányosabb vételárat képzeltek el.
Metzger Rezső: a javaslatban szereplő vételárral egyetért, egyúttal javasolja az ingatlan
átírásával kapcsolatos procedúra költségeit is a vevőre terhelni.
Markos Ferenc: kérdezi, hogy a művelési ágból való kivonás miatt az értékesítéshez szükség
lesz-e a HÉSZ módosítására?
Dr. Peller György: válaszában elmondja, hogy a HÉSZ módosításra nincs szükség csupán
rendelet módosításra.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza és rendeletét alkotja:
35/2019.(III.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
pilisszentiváni 917 hrsz.-ú ingatlant értékesíti a
Papaver Kft részére 2.190.000,- Ft vételár
ellenében, azzal, hogy az adásvétel költségeit a
cég viseli.
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
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2/2019.(III.05.) sz. Önk.
Rendelet
a pilisszentiváni 917 hrsz.-ú a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből való kivonásról
és az ingatlan művelési ágának módosításáról
1. § Pilisszentiván Község Önkormányzata jelen rendeletével a pilisszentiváni 917 hrsz.ú kivett, út besorolású ingatlant a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből kivonja.
2. § Pilisszentiván Község Önkormányzata jelen rendeletével a pilisszentiváni 917 hrsz.ú kivett, út besorolású ingatlan művelési ágát kivett, beépítettlen területként állapítja
meg.
3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Dr.Peller György
jegyző

3./ Napirend – Közút céljára leadás
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: a napirenddel kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket, hogy az érintett
ingatlan tulajdonosa, Csiszár Albert úr két telket szeretne kialakítani, melyekhez út kialakítás
céljára szeretne az önkormányzat részére területet leadni.
A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
36/2019.(III.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
pilisszentiváni 1419. 1420. és 1421. hrsz-ú
ingaltanokból telekalakítás folytán kialakuló,
út céljára átadandó 1419/4 hrsz.-ú (47 m2,
kivett, közút) és az 1419/5 hrsz-ú (92 m2,
kivett, közút) területek megvásárlásához
hozzájárul.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

4./ Napirend – Tündérkert árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)
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Őri Lajos: véleménye szerint a két árajánlat a tartalmát tekintve nem egyforma.
Metzger Rezső: a pontosítás kedvéért elmondja, hogy a Komplett Tető Kft. a Grand Ács
anyagaiból állítaná össze az esőbeállót, tehát a két ajánlattevő ajánlata között minőségi
különbség is van. Felveti továbbá, hogy esetleg a civil szervezetekkel (Faluszépítő Egyesület,
Nyugdíjas Egyesület) is lehetne egyeztetni, hogy az ő közreműködésükkel, bevonásukkal
kerüljön felállításra, összeszerelésre az építmény, ugyanis ez esetben jelentősen le lehetne
faragni az ajánlatokban szereplő költségekből. Ezzel a felkéréssel véleménye szerinte a falu
polgárai is sokkal jobban kötődnének az újonnan kialakuló közösségi térhez.
P. Révay Gyöngyi: a civil szervezetek bevonását aggályosnak tartja abból a szempontból,
hogy miután önkormányzati a beruházás, a beruházással kapcsolatos összes felelősség is az
önkormányzaté. Amúgy az elgondolással elvileg egyetért.
Seprenyi Rita: az ajánlat műszaki tartalmára vonatkozóan tesz szóbeli kiegészítést.
Őri Lajos: véleménye szerint az összeszerelés költségével kapcsolatosan nem szabad
takarékoskodni, azt szakember bevonásával szakszerűen kell megvalósítani, a civil
szervezeteket inkább a fenntartásba javasolja bevonni.
Gátas Ernő: ő maga is biztosítottabbnak látja az időt állóságot, ha az építményt szakemberek
szerelik össze.
Brandhuber Ádám: kérdezi, hogy a Tündérkerttel kapcsolatos pályázati elszámolás
megtörtént-e már?
P. Révay Gyöngyi: válaszában elmondja, hogy az ajánlatban szereplő kivitelezés már saját
forrásból történő beruházás.
Metzger Rezső: elmondja, hogy a Tündérkert megvalósításával kapcsolatosan 10 millió
forintra lehetett pályázni - útépítésre, azzal a feltétellel, hogy abból 1 millió forint külterületi
fejlesztésre fordítódik. Ezen felül minden beruházás, amit a Tündérkertre fordított az
önkormányzat saját forrásból valósult meg.
Markos Ferenc: ő maga is azon a véleményen van, hogy a megvalósítást szakemberre kell
bízni.
Brandhuber Ádám: felhívja a figyelmet, hogy 2019-re vonatkozóan csak jelentősen
csökkentett beruházási kerettel tud az önkormányzat majd gazdálkodni, melyből adódóan
rögtön felmerül benne a kérdés, hogy egy jóval karcsúbb költségvetés esetén biztos, hogy
szüksége van-e a falunak 2 millió forintért egy szaletlire? Javasolja egyenlőre ezt a kérdést
jegelni.
Metzger Rezső: véleménye szerint, ha a testület jegeli a szaletli megvalósítását akkor
okafogyottá válik a Tündérkerttel kapcsolatos többi beruházási lépés is.
Markos Ferenc: egyetért azzal, hogy amennyiben a szaletli nem valósul meg, akkor a többi
beruházás is halasztódjon.
P. Révay Gyöngyi: a kerítés megépítését mindenképpen javasolja, hiszen a már beültetett
fákat mindenképpen meg kell védeni.
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Metzger Rezső: fenti hozzászólásokat figyelembe véve az a javaslata, hogy egy egyszerű
kerítésen, az ahhoz tartozó kapun és a facsemeték egyedi favédelmén kívül idén más ne
kerüljön megvalósításra a Tündérkertben. Szerinte ezeket a feladatokat egy sokkal szerényebb
összegből is ki lehetne hozni, és a munkák végeztével (május elején) a civil szervezeteket
meghívva egy közös bográcsozásra, ismertté lehetne tenni a helyszínt a falu polgárai számára.

Képviselő-testület a napirend ügyében a döntést határozathozatal nélkül a kerítésre
vonatkozó árajánlatok beérkezéséig elnapolja.

5./ Napirend – Szennyvízcsatorna TÜHO elengedési kérelem
(írásbeli előterjesztés)

Képviselő-testület a napirend ügyében zárt ülésen döntött. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv
készült, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Napirend – A Reinpold Gastro Kft kérelme
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi: véleménye szerint olyan, a forgalom által lezárt területre kellen az
árusításra az engedélyt megadni, ahol az nem vesz el parkolóhelyeket és nem jelent
balesetveszélyt.
Markos Ferenc: javasolja egyúttal a már kihelyezett növényládák rendbe tételét.
Őri Lajos: a határozatban javasolja a bérleti idő pontos meghatározását.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy a bérleti idő a szerződésben kerül meghatározásra, az
önkormányzati döntést követően.
Metzger Rezső: javasolja pontosítani az árusításra vonatkozó terület kijelölését - lehetőleg
úgy, hogy a környező ingatlanok bejárása se legyen akadályozva - egy helyszíni bejárással,
ugyanis a kérelemben a helyszín nagyon lazán van megfogalmazva.
A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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39/2019.(III.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Reinpold Gastro Kft kérelmét támogatja azzal,
hogy a CBA fölötti ház kerítése előtti területen
történjen
az
árusítás,
a
melléklet
térképvázlaton megjelölt helyen.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

7./ Napirend – A 010/59. hrsz. erdő terület eladási ajánlata
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: tájékoztatja a képviselőket, hogy a vételt az is indokolná, hogy a
későbbiekben majd a Tungsram mögötti utat is meg lehessen nyitni.
A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:
40/2019.(III.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Dorogi Katalin 306/21398 tulajdoni hányadát
a 010/59. hrsz-ú erdőterületből 250.000,- Ft
vételárért megvásárolja, felkéri a polgármester
az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék

8./ Napirend – A súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási rendjéről szóló
12/2018.(XII.11.) sz. rendelet módosítása

(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy mely indokok alapján vált
szükségessé a hatályban lévő rendelet módosítása. Elmondja, hogy a rendelet azzal a
szakasszal egészült ki, hogy a hidakra akkor sem szabad ráhajtani 3,5 tonnás járművel, ha
egyébként van behajtási engedélye a járműnek, másrészt bekerült a rendeletre az a
kiegészítés, hogy aki csak a szállítás napján kéri az engedélyt, annak háromszoros díjat kell
majd megfizetnie. Elmondja, hogy utóbbi kiegészítést az indokolta, hogy vannak olyan
szállító cégek, amelyek nem tudják megadni előre, hogy milyen méretű, és milyen
gépjárművel végzik majd a szállítást.
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Őri Lajos: az engedélyek kiadása során kéri fokozottan felhívni kérelmezők figyelmét a
sárfelhordások megszüntetésére.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy a sárfelhordások felelősségét a köztisztasági rendelet
szabályozza, de attól függetlenül a közterület-felügyelő figyelmét is fel fogják hívni annak
ellenőrzésére.
A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
3/2019.(III.05.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
12/2018.(XII.11.) sz. rendeletét a melléklet
szerint módosítja.

9./ Napirend – Alsórét utca csatornabekötés
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi: ismerteti a MŰB-nek a napirend ügyében tett javaslatát.
A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
41/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Tóth
István Rét utcai lakos részére az Alsórét utca
felé való rákötés TÜHO hozzájárulást
elengedi.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

10./ Napirend – A pilisszentiváni 958 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: a napirend ügyében tett szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a licit
részletes szabályainak kidolgozása folyamatban van.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
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42/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
pilisszentiváni 958 hrsz-ú önkormányzati
ingatlant nyílt licitttel értékesíti, felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az eljárást
folytassa le.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

11./ Napirend – Jókenyér határozat HÉSZ
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatosan lakossági
fórumot kell majd összehívni, illetőleg egy három oldalú megállapodást kell majd kötnie az
önkormányzatnak.
Bodnár Ferenc: javasolja, hogy ha a kérelem ügyében amúgy is hozzá kell nyúlni a HÉSZhez, akkor azzal egyidejűleg a tűzoltósági telkének a rendezése is történjen meg.
Markos Ferenc: támogatja a fenti javaslatot, hiszen egy HÉSZ-el kapcsolatos módosítás
költsége milliós tétel.
Dr. Peller György: válaszában elmondja, hogy ezek az ügyek sajnos nem összevonhatóak.

A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
43/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a település keleti határában
elhelyezkedő gazdasági területet (1549,
1550/1-2 hrsz) kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a területen tervezett beruházás
megvalósítása céljából.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

12./ Napirend – Tűzoltószertár tervezési ajánlat
(írásbeli előterjesztés)
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Metzer Rezső: kérdezi, hogy a napirend ügyében a tervező és az egyesület egyeztetett-e az
igényekről, egyúttal javasolja a meglévő épület felmérését és integrálását az eljárási
procedúrába.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy ő maga is többször kérte már az egyesület vezetőit, hogy
tételesen írják le, igényeiket.
Őri Lajos: kérdezi a műszakis kollegát, hogy szerinte mennyi időt vesz majd igénybe az
engedélyezési eljárás, ugyanis saját számításai szerint (8 hét van a tervezésre, utána 60 nap az
engedélyezésre), a beruházást legkorábban augusztusban lehet majd megkezdeni, ha a
szakhatóságok részéről semmiféle kifogás nem merül fel.
Brandhuber Ádám: felhívja a figyelmet, hogy a beruházást csak egy fennmaradási
engedélyezési eljárás után lehet majd megindítani.
Eversné Gönczi Ildikó: elmondja, hogy az eredeti engedélyek sajnos nem állnak
rendelkezése. Ennek okait fel is tárja a képviselők előtt.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
44/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
tűzoltószertár tervezési ajánlatát 1.030.000,Ft+ÁFA összegben elfogadja, felkéri a
polgármestert, hogy a MonDesign Kft-vel a
tervezési szerződést kösse meg.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék

13./ Napirend – Bem utca áteresz javítás árajánlat
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
45/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Rádler György Bem utca
áteresz javítás árajánlatát bruttó 306.760,- Ft
összegben elfogadja.
Forrás: beruházási tartalék
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14./ Napirend – Rét u. 10. előtti szegélycsere árajánlat
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizennegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
46/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Rádler György Rét u. 10.
előtti szegélycsere árajánlatát bruttó 138.990,Ft összegben elfogadja.
Forrás: beruházási tartalék

15./ Napirend – Sport utca surrantók készítése
(írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testület a napirend ügyében a döntést határozat-hozatal nélkül elnapolja.

16./ Napirend – Bányászati gyűjtemény elhelyezése a Generációk házában
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi: tájékoztatja a képviselőket a KOIB-nak a napirend ügyében kialakított
álláspontjáról, mely szerint a bányászati gyűjtemény a bizottság javaslata szerint átmeneti
megoldásként a Generációk Házában (Mikulásszobaként használt emeleti helyiség) kerülne
elhelyezésre. Tudomása szerint ezt a megoldást az egyesület részéről is elfogadhatónak
találták.
Metzger Rezső: támogatja a javaslatot, de kéri egyúttal, hogy szülessen meg valamiféle
együttműködési megállapodás a helyiség használata ügyében az egyesület és a Generációk
Háza között a zárhatóságra, látogathatóságra, stb-re vonatkozóan.
P. Révay Gyöngyi: válaszában elmondja, hogy a döntést követően természetesen jegyző úr
haladéktalanul elkészíti majd a használati szerződést is.
Gátas Ernő: a használatra vonatkozóan határozatlan időt javasol meghatározni a
szerződésben.
A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
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47/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HKE
bányászati gyűjteménye átmenetileg a
Generációk házában kerüljön elhelyezésre. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a HKE-vel a gyűjtemény
elhelyezéséről kössön megállapodást.

17./ Napirend – 2019 évi költségvetés
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső: javasolja a mai ülésen a költségvetés főirányvonalait meghatározni.
Geiselhardt Anett: elmondja, hogy jelenleg a hivatalnál és az óvodánál is nagy összegű összességében százmilliós nagyságrendű - hiány mutatkozik.
Metzger Rezső: szerinte egyenlőre, az a legfontosabb, hogy a költségvetési rendelet szöveges
része készüljön el, álljon össze, az azon felüli kisebb korrigálásokra még a rendkívüli ülésen
is lesz lehetőség. A mutatkozó költségvetési hiány csökkentése ügyében pedig az a javaslata,
hogy az intézményeknél, hivatalnál mind a dologi mind a személyi költségeknél le kellene
venni 10-10 millió forintot.
Dr. Peller György: véleménye szerint a költségvetés bevételi oldala jelentősen alul, a
beruházási keret pedig túl van tervezve.
Geiselhardt Anett: elmondja, hogy az előző években sokkal több volt az áthozat a 112
milliós pályázatok miatt.
P. Révay Gyöngyi: véleménye szerint a Szabadság sori vízvezeték csőcseréjét ki is lehetne
venni a jelentős beruházások körül, hiszen annak realizálódása nagyon bizonytalan.
Metzger Rezső: átgondolásra javasolja a községgazdálkodási telephely tervezett bekerülési
költségét is, ugyanis szerinte az idei évben a tervezésen felül más nem nagyon fog
megvalósulni abból a projektből.
P. Révay Gyöngyi: szerinte miután a községgazdálkodás részére szükséges csarnok akár
másfél hónap alatt megvalósítható, így annak a költségéhez nem javasolja hozzányúlni,
továbbá nem támogatja az intézményi, hivatali személyi költségek (bérek) csökkentését sem,
hiszen az csak az állomány létszámának csökkentésével lenne megvalósítható, melyre nem lát
lehetőséget, hiszen például a tavalyi évben a kollégák évi rendes szabadságukat sem tudták
minden esetben igénybe venni leterheltségük miatt.
Brandhuber Ádám: kéri a képviselőket, hogy a kialakult sajnálatos helyzet miatt most
leginkább arra koncentráljanak, hogy legalább olyan állapotba kerülhessen a 2019 évi
költségvetés, hogy az az állam által meghatározott határidőre a felettes szervek felé leadható
legyen.
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Egyúttal megköszöni a mb. gazdasági osztályvezetőnek Geiselhardt Anettnek, hogy elvállalta
a pénzügy vezetését ebben a könnyűnek nem mondható helyzetben. Végül javasolja a 2019
évi beruházásokat a beruházási tartalék keretbe tenni.
Metzger Rezső: véleménye szerint a hivatal túl terheltsége abból is adódik, hogy testület
sokszor olyan ajánlatok beszerzését, feladatokat elvégezését kéri, amely projektek
megvalósulásának bizonytalansága már előre látható. Kéri a képviselőket, hogy a jövőben erre
fokozottan gondoljanak a feladatok meghatározása, a döntések meghozatala során.
Brandhuber Ádám: elmondja, hogy a hivatali állomány a testület által hozott döntések
végrehajtásán dolgozik, a kollégák azt csinálják, amit a testület kér tőlük. Véleménye szerint a
képviselőknek is egy kicsit nagyobb felelősséggel kellene a döntéseket meghozniuk, hiszen
csak így lehet az egész mechanizmust az ésszerűségek között megtartani, továbbá azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az előző három évben Pilisszentiván Önkormányzata
erőn felül valósította meg beruházásait azért hogy a lakosságnak minél komfortosabb
életteret, közlekedést, egészségügyi és oktatási ellátást tudjon biztosítani.
Miután a nyilvános ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi az ülést 11.45 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző
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3/Z/2019.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. március 04-én
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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5./ Napirend – Szennyvízcsatorna TÜHO elengedési kérelem
(írásbeli előterjesztés)
A Képviselő-testület az ötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
37/2019.(III.04) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Zsédöl
Miklósné, 2084 Pilisszentiván, Fenyves utca
50. szám alatti lakos kérelmezőnek a
szennyvízcsatorna bekötésével kapcsolatos
TÜHO hozzájárulás és a bekötés költségeinek
jelzálog bejegyzéssel, szociális kölcsönként
való finanszírozásával támogatja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

38/2019.(III.04) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Murber
László, 2084 Pilisszentiván, Kossuth Lajos
utca 3. szám alatti lakos kérelmezőnek a
szennyvízcsatorna bekötésével kapcsolatos
TÜHO hozzájárulás és a bekötés költségeinek
jelzálog bejegyzéssel, szociális kölcsönként
való finanszírozásával támogatja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

18./ Napirend – Pilisszentivánért emlékérem adományozása (zárt ülés)
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
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48/2019.(II1.04.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pilisszentivánért
Emlékérmet adományoz a Pilisszentiváni
Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Német
Nemzetiségi Fúvószenekar részére.

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

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

