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4/2020.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2020. július 13-án 09.00 órakor megtartott
üléséről.
Jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
B. Szabó Károly
Markos Ferenc
Marlokné S. Ildikó
Őri Lajos
Richolm Erik

polgármester
képviselő később érk. (10.45)
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György
Geiselhardt Anett
Juhász György
Eversné Gönczi Ildikó

jegyző
gazd. ov.
községgazd.vez.
műsz. főea.

P. Révay Gyöngyi polgármester: üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat,
megállapítja, hogy a testület tagjai közül 6 fő jelen van (Brandhuber Ádám alpolgármester úr
késését előre jelezte) tehát az ülés határozatképes, majd javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban szereplő sorrend szerint,
illetőleg a jegyző úr javaslata alapján plusz napirendként javasolja felvenni az elektronikai és
veszélyes anyagok gyűjtésére beérkezett árajánlatok ügyét, Horváth Zoltán kárügyét, a
hatósági állatorvos szerződésének aktualizálását, és Bakos Zoltán területvásárlási kérelmét.
Végül javasolja, hogy miután a 14-es napirend ügyében (szociális kérelmek) jelen van a
kérelmező a testület kezdje ülését zárt üléssel a 14. napirend tárgyalásával.
1, Beszámoló a vészhelyzet alatt meghozott határozatokról
2, A 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadása
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3, 2019. évi belső ellenőri jelentés
4, A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
5, Az óvoda jogszabály szerinti bérfejlesztése
6, A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása/alpolgármester tiszteletdíjának
módosítása
7, 2020. évi szüreti felvonulásról szóló határozat visszavonása
8, Haszonkölcsön szerződés kötése a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal/Rendőrautó átadás
9, Vérvétel szerződés módosítása
10, A Szabadság sor útépítési terveinek elfogadása
11, József Attila u. 9-11. építés árajánlatok
12, Pilisszentiván Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pilisszentiván között kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
13, Közterület használat kérelem
14, Szociális kölcsön kérelmek (zárt ülés)
A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
módon elfogadja, plusz napirendként az alábbi
napirendeket veszi fel:
- elektronikai és veszélyes anyagok gyűjtésére
beérkezett árajánlatok ügye,
- Horváth Zoltán kárügye,
hatósági
állatorvos
szerződésének
aktualizálása,
- Bakos Zoltán területvásárlási kérelme.

1./ Napirend – Szociális kölcsön kérelmek (zárt ülés)
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)

Képviselő-testület az első napirendet zárt ülésen tárgyalta, mely ülésről külön jegyzőkönyv
készült.

2./ Napirend – Szabadság sor útépítés terveinek elfogadása
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)
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Őri Lajos
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tervezővel helyszíni bejárást tartottak a Szabadság soron,
az útépítés ügyében. Véleménye és érzése szerint sajnos a tervező által benyújtott 35 milliós
tervezői ár becsléssel szemben a kivitelezőktől magasabb árajánlatokat fognak kapni, ezért
javasolja magasabb összeggel jóváhagyni a kivitelezésre szánt keretet és 38 millió forintot
elkülöníteni a beruházás megvalósításra, a tartalék keret terhére.
Richolm Erik
A mellékelt műszaki leírásban, az útfelújítás, műszaki megoldás szakasz, 5 bekezdésével
kapcsolatosan szeretne bővebb tájékoztatást kérni.
Dr. Peller György
Elmondja, hogy a kivitelezésre 5 árajánlatot kell bekérnie a hivatalnak, azonban aggályosnak
tartja, hogy mind az öt megkeresésre érkezik-e majd vissza árajánlat. Elmondja továbbá, hogy
a kivitelezés befejezésének határideje jövő év első felének a vége.
Markos Ferenc
Az árajánlatok beérkezése után javasolja majd további tárgyalásokat folytatni az
ajánlattevőkkel.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
44/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Szabadság sor útépítési terveit és a tervezői
költségbecslést mellékleten elfogadja, felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy legalább 5 cégtől
szerezzen be árajánlatot a kivitelezésre, és
terjessze elfogadásra a képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

45/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Szabadság sor útépítés műszaki ellenőri
feladatainak ellátásával a Renta Plusz Kft-t
bízza meg, 240.000,- Ft+27% megbízási díj
ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: Magyar Falu pályázat
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3./ Napirend – József A. utca 9-11. építési árajánlatok
(írásbeli)

Marlokné Somogyi Ildikó
Emlékezete szerint a korábbi döntés szerint a kerítés elkészítését nem kérték, csak a másik két
munkára javasoltak árajánlatokat bekérni. Kérdezi, hogy az árajánlat szerinti 1.1 millió
forintba bele fog a férni a kivitelezés?
Eversné G. Ildikó
Válaszában elmondja, hogy véleménye szerint az 1.1 millióba belefog férni a kivitelezés
költsége plusz költséget esetleg a tereprendezés és a fűtéssel kapcsolatos kivitelezés jelenthet
majd.
Richolm Erik
Javasolja a határozati javaslatot az elhangzottak szerint javítani.
Juhász György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a községgazdálkodás dolgozói a kerítést elkészítik
költségként csak az anyagdíj (230.000,-Ft) jelentkezik majd.
A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
46/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a József
Attila utca 9-11. számú ingatlanokra érkezett
árajánlatok közül az elektromos szerelés és a
melléképület homlokzati javítására érkezett
árajánlatokat bruttó 1.100.000.- Ft összegben
fogadja el.
Pilisszentiván Község Önkormányzata a József
Attila utca 9. számú ingatlan toldalék épület
tetőfelújítására érkezett árajánlatot bruttó
1.000.000.- Ft összegben fogadja el.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék

4./ Napirend – Fresz Judit közterülethasználati kérelme
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
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Ismerteti Fresz Judit kérelmét.
Marlokné Somogyi Ildikó
Méltánytalanul alacsonynak tartja a mozgóárusítással kapcsolatos bérleti díj összegét (3.050,Ft/hó), egyúttal emlékezteti a képviselőket, hogy a PÜB első féléves munkatervében szerepelt
a közterületi díjak felülvizsgálata, mely felülvizsgálat szerinte nem történt meg. Ismeretei
szerint a közterülethasználati díjak 2013 óta nem változtak. Véleménye szerint a kérelemben
megjelölt területre vonatkozó közterület használati díj összege a jelenleg érvényben lévő
rendelet alapján nevetségesen alacsony és szerinte a CBA parkolóban lévő parkolók száma
sem annyi, hogy ott folyamatosan lehessen biztosítani mozgóárusok részére területet.
Maximum két hónapra (július augusztus), ideiglenesen javasolja támogatni a kérelmet a
kialakult helyzetre való tekintettel, majd a bérleti díjak felülvizsgálata után (szeptemberi PÜB
ülés) újra tárgyalni a kérelmet.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérelmező részére az áramot a CBA biztosítaná.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja, hogy a közterületbérleti díjak véleménye szerint is felülvizsgálatra szorulnak.
Egyenlőre, ő maga is csak ideiglenesen, szeptemberig javasolja támogatni a kérelmet, majd
újra tárgyalni az ügyet. Emlékeztetőül elmondja, hogy a legutóbbi CBA előtti mozgóárusítási
kérelem esetében is (Kolbice árusítási kérelem) a testület a mozgóárusítás helyéül a CBA
előtti belső utat jelölte ki.
A Képviselő-testület a negyedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
47/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Fresz
Judit 2084 Pilisszentiván, Klapka utca 95.
szám alatti lakos részére 6 m2 közterület
használatát engedélyezi a CBA előtti
parkolóban, lángos árusítása céljából, júliusaugusztus hónapra. A parkolás konkrét helyét
a Fejlesztési Bizottság jelöli ki. A további
árusítás esetén az önkormányzat a közterülethasználatot
szeptember
hónapban
felülvizsgálja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

5./ Napirend – Bakos Zoltán területvásárlási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
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A Képviselő-testület az ötödik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
48/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Bakos
Zoltán területvásárlási kérelmét elutasítja,
mivel
a
kérelmezett
területre
az
önkormányzatnak
csereerdősítés
céljából
szüksége van.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

6./ Napirend – Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott határozatokról
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mellékletben szereplő határozatokat, a kialakult helyzetre
való tekintettel kellett meghoznia.
A Képviselő-testület a hatodik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
49/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
veszély helyzet idején hozott határozatokról
szóló beszámolót, a melléklet szerint elfogadja.

7./ Napirend – 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Marlokné Somogyi Ildikó
Elmondja, hogy jó lett volna, ha a PÜB a testületi ülést megelőzően tudott volna foglalkozni
az anyaggal, illetőleg észrevételezi, hogy a belső ellenőri jelentés szöveges részét nem találta,
illetve csak az volt részletezve az anyagban, hogy melyik tábla mit tartalmaz. Tájékoztatást
kér továbbá a nagyobb számszaki eltérések okáról, illetőleg kérdezi, hogy a hatalmas
eltéréseknek mi lehet az oka és hogy azokon hogyan lehetne esetleg változtatni. Kéri ezeket a
szeptemberi PÜB ülésig tisztázni. Végül kérdezi, hogy a hivatalnál és az óvodánál szereplő
plusz két státusz mit takar.
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Geiselhardt Anett
Válaszában elmondja, hogy a nagy számszaki eltérések a pályázatok elhatárolását
tartalmazzák, illetőleg tájékoztatást ad arról, hogy a plusz létszámok mit takarnak (az ovinál
például ez nem valós adat). Végül elmondja, hogy a belső ellenőri jelentést nem muszáj a mai
ülésen elfogadnia a testületnek, javasolja azt a szeptemberi PÜB ülésen újra tárgyalni.
A Képviselő-testület a hetedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
8/2020.(VII.14.) sz. Önk.

Rendelet
Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2019.
évi költségvetési beszámolót a melléklet
szerint elfogadja

8./ Napirend – 2019. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Marlokné Somogyi Ildikó
Véleménye szerint már egy első üteme is kellett volna legyen a belső ellenőri jelentésnek,
mely a hivatal belső kommunikációs szabályzatával foglalkozik. Észrevételezi további, hogy
a belső ellenőri jelentés tartalma évekre visszamenően teljesen megegyezik, néhány
számszaki adat kivételéve, ami enyhén szólva is arra enged következtetni, hogy gyakorlatilag
a beszámolóban csak a számszaki adatokat aktualizálták és azt sem minden esetben.
P. Révay Gyöngyi
Javasolja levenni a napirendek közül a belső ellenőri jelentést és azzal a szeptemberi PÜB
ülésen újra foglalkozni.
Képviselő-testület a 2019. évi belső ellenőri jelentést visszautalja a Pénzügyi Bizottság elé
újratárgyalásra.

9./ Napirend – 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)

Geiselhardt Anett
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 4. 5. 6. havi zárás a héten elkészül, melyet követően még
a héten kiküld egy egyeztető anyagot a képviselők számára. Kéri a melléklet szerint,
képviselők által javasolt csökkentett összegű tételek elfogadását.
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Őri Lajos
Kéri, hogy a könyvtár könyvállományának digitalizálása most már, - mintegy legutolsó
határidőként, decemberig történjen meg. Kéri a hivatalvezetőket hívják fel a könyvtáros
figyelmét, hogy a decemberi határidőig a már hosszú évek óta húzódó digitalizálást fejezze be.
Javasolja továbbá a Sport Egyesületet kötelezni, hogy a részükre megítélt támogatási
összegből a kútfúrást mindenképpen még az idei évben oldják meg.
Geiselhardt Anett
Kéri a testületet, hogy hívják meg az ülésre a könyvtárost és személyesen tájékoztassák arról,
hogy mi az elvárásuk a digitalizálás befejezésével kapcsolatosan.
P. Révay Gyöngyi
Elmondja a könyvtárost már több alkalommal kérték, hogy tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy a könyvek digitalizálásának a végére érjen, akár úgy is, hogy a nyitvatartási
időt felezze meg és egyik felében a kölcsönzéssel, másik felében a digitalizálással
foglalkozzon. A Pilisszentiváni Sport Egyesület támogatása ügyében elmondja, hogy
megkeresték a Gentherm Pilisszentiváni telephelyének vezetőjét, aki elmondta, hogy egy
kérelmet kellene megfogalmazni feléjük, melyben az önkormányzat kéri a vezetőséget, hogy a
cég szponzorálja a Pilisszentiváni Sport Egyesületet. Ezt ők továbbítani fogják az amerikai
(Detroit) központ felé, akik nyitottak az ilyen jellegű kérések tekintetében és minden
bizonnyal támogatni is fogják a kérelmet, de valószínűleg a korábbi ígérvényhez képest egy
szerényebb összeggel. A cég helyi vezetőjének elmondása szerint az ígért támogatási összeg
csökkenését az indokolja, hogy a Gentherm előtti gyalogátkelő kivitelezéséből fakadóan, már előre láthatóan – sajnos számukra is keletkeznek majd a telephelyen belüli
átalakításokból adódóan (beléptetők, korlát, sorompó, stb.) nem várt, plusz költségek, de
természetesen ha marad a kivitelezésre szánt összegből úgy szívesen nyújtanak további
támogatást is a helyi egyesületek részére. Az egyeztetés során a helyi ügyvezető elmondta,
hogy a cégvezetése nagyon optimista, hosszú távra terveznek a jövőt illetően, és az elsődleges
számítások szerint komolyabb bevétel kiesésük nem keletkezett (a minimális bevétel kiesést a
Mexikóban lévő telephelyük 2 havi leállása okozta) a vírushelyzet miatt. Számításaik szerint
bevételeik a korábbi évekhez hasonlóan alakulnak majd, helyi adóbefizetés tekintetében
szeptember hónapban várhatóan 72 milliót, 2021 márciusában pedig további 102 milliót
fognak utalni az önkormányzat adószámlájára.
Dr. Peller György
Véleménye szerint sincs semmi ok az aggodalomra, hiszen, ha történik is visszaesés a cég
bevételei tekintetében akkor annyi történik, hogy az elmúlt két – három évnyi jelentős
bevételi felfutás után a bevételeik visszaesnek a 2014-es normál bevételi szintre, mely bevétel
után befizetett adó összege eléri azt a szintet, amellyel már biztonságosan tervezhető az
önkormányzat működése a következő években is.
Geiselhardt Anett
Javasolja, hogy a Nyugdíjas Egyesület, illetőleg a többi civil csoport is adja le írásban
augusztus 25-ig, hogy milyen jellegű programokat terveznek az év hátralévő részében, hogy a
szeptemberi PÜB ülésen újra tudjon foglalkozni a bizottság az egyesületek támogatásának
ügyével.
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A Képviselő-testület a kilencedik napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
9/2020.(VII.14.) sz. Önk.

Rendelet
A Pilisszentiván Község Önkormányzata a
2020. évi költségvetési rendeletét a melléklet
szerint módosítja.

10./ Napirend – Az óvoda jogszabály szerinti bérfejlesztése
(írásbeli előterjesztés)

Brandhuber Ádám alpolgármester úr megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 7.
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda jogszabály szerinti bérfejlesztését az
önkormányzatnak saját forrásából kell megoldania az önkormányzat adóerőképessége miatt.
Marlokné Somogyi Ildikó
Kérdezi, hogy a bérfejlesztéssel érintett bérek tekintetében van- e vezetői béreltérítés?
Dr. Peller György
Válaszában elmondja, hogy az érintett bérek tekintetében nem voltak vezetői béreltérítések.
A Képviselő-testület a tizedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletét alkotja:
10/2020.(VII.14.) sz. Önk.

Rendelet

1.§
Pilisszentiván község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendelet melléklete szerint
módosítja az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzatait.
2.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A módosítás az alaprendelet egyéb
rendelkezéseit nem érinti.
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző
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11./ Napirend – A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása/alpolgármester
tiszteletdíjának módosítása
(írásbeli előterjesztés)

Marlokné Somogyi Ildikó
Kérdezi, hogy a két külsős bizottsági tag (Fejlesztési Bizottság) tájékoztatva lett-e a
tiszteletdíj összegének csökkentéséről, illetőleg kérdezi, hogy van-e lehetőség a rendeletben
időbeli hatályt megállapítani, ugyanis ha van időbeli hatálya a rendeletnek, akkor a testületnek
a hatály lejárta előtt muszáj foglalkoznia újra a rendelettel, és esetleg egy újabb döntést hoznia
a tiszteletdíjak mértéke ügyében.
P. Révay Gyöngyi
Javasolja a rendelet elfogadását és amennyiben testületi igény van rá, akkor decemberben
javasolja visszatérni a napirendre. Az időbeli hatályról való rendelkezésnek nem látja
akadályát.
Marlokné Somogyi Ildikó
Véleménye szerint a testületnek a költségcsökkentéssel kapcsolatos döntéseket hosszú távra
kihatóan kell meghoznia, hiszen, ha a költségcsökkentő döntések nem szólnak hosszútávra
akkor a tiszteletdíj ügyében sem etikus hosszú távra döntést hozni. Szerinte ez nem annyira
anyagi, mint inkább elvi kérdés. A két érintett külsős tagot pedig kéri haladéktalanul
megkeresni a tiszteletdíj csökkentésével kapcsolatos döntés ügyében.
A Képviselő-testület a tizenegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletét alkotja, határozatát hozza:
11/2020.(VII.14.) sz. Önk.

Rendelet
A Pilisszentiván Község Önkormányzata a
képviselők
tiszteletdíjáról
szóló
rendeletét

a

melléklet

szerint

módosítja.
50/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván

Község

Önkormányzata Brandhuber Ádám
alpolgármester
222.120,-

Ft

tiszteletdíját
összegben

állapítja

meg.
Pilisszentiván
Önkormányzata

Község
az

alpolgármester

11
költségtérítését
15%-ban,

az

33.320,-

illetményének
Ft

összegben

állapítja meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020 augusztus 1.

12./ Napirend – 2020. évi szüreti felvonulásról szóló határozat visszavonása
(írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület a tizenkettedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
51/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
27/2020.(III.02.) sz. Határozatot visszavonja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: azonnal

13./ Napirend – Haszonkölcsön szerződés kötése a Pest Megyei
Rendőrkapitánysággal/Rendőrautó átadás
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az új rendőrautó (SEB-400) pénteken megérkezett, átvételre
került a forgalmazó Duna Autó-tól. Engedélyt adott a KMB-nak, hogy a hétvégén biztonságos
helyen parkoltassa az autót. Jövőhét folyamán megkezdődik az autó matricával,
megkülönböztető jelzésekkel történő ellátása és várhatóan július 27-én ünnepélyes keretek
között átadásra is kerül. Az átadásra szeretné meghívni a Pest Megyei és a Budaörsi
Kapitányság vezetőit is.
Richolm Erik
Jelezni szeretné, hogy szerinte a haszonkölcsön szerződés 3. pontjának pont az ellenkezőjét
tartalmazza a szerződés 15. pontja. Javasolja a „javítása” szót törölni, illetőleg a szerződés 22.
pontjában egy pontosabb megfogalmazást javasol.
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Marlokné Somogyi Ildikó
Kérdezi, hogy határozott vagy határozatlan időre köttetik a szerződés, ugyanis ez is két helyen,
két különböző módon van meghatározva. Nem érti továbbá, hogy a szerződés 2. pontjában
miért a „tartós bérlés” megfogalmazás szerepel, kifogásolja továbbá a szerződés 25-ik és a 31ik pontjának megfogalmazását is.
A Képviselő-testület a tizenharmadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

52/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a Pest
Megyei Rendőrkapitánysággal megkötendő
haszonkölcsön
szerződés
aláírásához
hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 15 nap

14./ Napirend – Vérvételre kötött szerződés módosítása
(írásbeli előterjesztés)

Richolm Erik
Észrevételezi, hogy a szerződés 1 pontjában az alkalmak számának változása rosszul szerepel
(heti 2 helyett 1 kellene, hogy szerepeljen), illetőleg kérdezi, hogy vállalkozó tud-e az
önkormányzat csökkentési szándékáról.
Geiselhardt Anett
Elmondja, hogy jelezte vállalkozó felé az önkormányzat szerződés módosítási szándékát,
vállalkozó tud róla, hogy a heti 2 alkalmat 1 alkalomra kívánja csökkenteni az önkormányzat.
A Képviselő-testület a tizennegyedik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
53/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a Dr.
Várady-Kiss
Hortenzia
EV-val
kötött
megbízási szerződés 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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„1. Felek rögzítik, hogy Megbízott a jelen
megállapodás alapján, minden héten 1
alkalommal laborvizsgálatokhoz szükséges
mintavételt végez pilisszentiváni állandó
lakosok részére a Megbízó ellátási területén.”
A szerződés további részei változatlanul
maradnak hatályban.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

15./ Napirend – Pilisszentiván Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Pilisszentiván között kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
(írásbeli előterjesztés)

Marlokné Somogyi Ildikó
Kérdezi, hogy mi indokolja a megállapodás újra tárgyalását?
Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a megállapodás önkormányzati választások utáni újra
tárgyalását, elfogadását törvény írja elő.
Richolm Erik
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt héten kedden (július 7.) volt a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak ülése melyre a jegyzőt és a polgármestert is meghívták, és kérték, hogy a
jövőben a az adminisztrációs dolgok intézésében a hivatal nyújtson segítséget az NNÖ részére.
Elmondja továbbá, hogy változtattak még a házipénztári keretösszegükön mely 50.000
forintról 500.000 forintra emelkedett, illetőleg elmondja, hogy hosszú éves szolgálat után a
Marlok házaspár visszaadta a tájház kulcsait, mert a jövőben már nem tudják vállalni a tájház
gondnoki és bérbeadással kapcsolatos feladatait. Ezeket a feladatokat a jövőben reményeik
szerint várhatóan Gátas Ernő és felesége fogják ellátni, de a feladat átvétellel kapcsolatos
egyeztetések egyenlőre még folyamatban vannak. Az NNÖ kéri, hogy ahogy addig is úgy a
jövőben is fűnyírással kapcsolatos teendők elvégzésében a községgazdálkodás csoport legyen
segítségükre. Végül kéri, hogy az együttműködési megállapodásban a házipénztár
kezelésének szabályozásánál a meghatározás úgy szerepeljen, hogy a házipénztár kezelésére
„az NNÖ képviselője, vagy egy hivatali pénzügyi alkalmazott” jogosult.
A Képviselő-testület a tizenötödik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
54/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
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Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Pilisszentiván Község Önkormányzata és a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Pilisszentiván között kötendő együttműködési
megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

16./ Napirend – Elektronikai és veszélyes hulladékok gyűjtése ügyében beérkezett
árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket az elektronikai és veszélyes anyagok gyűjtése ügyében beérkezett
árajánlatok tartalmáról, továbbá elmondja, hogy a gyűjtést szeptember 19-ére tervezik a
korábbi évekhez hasonló módon és helyen.
A Képviselő-testület a tizenhatodik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
55/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata az
elektronikus hulladék gyűjtésére a FE-Group
Invest Zrt árajánlatát 126.000,- Ft.+ÁFA
/alkalom összegben elfogadja.
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
veszélyes hulladék gyűjtésére a Faragó
Környezetvédelmi Kft árajánlatát a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

17./ Napirend – Horváth Zoltán kárügye
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György
Tájékoztatja a képviselőket a káresemény körülményeiről, illetőleg a károsult kérelméről.
A Képviselő-testület a tizenhetedik napirend ügyében 6 igen szavazattal és egy tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
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56/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván
Község
Önkormányzata
Horváth Zoltán kérelmét elutasítja.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

18./ Napirend – Hatósági állatorvos szerződésének aktualizálása
(írásbeli előterjesztés)

Dr Peller György
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Solymár Jegyzője kereste meg a napirenddel kapcsolatosan,
ugyanis a hatósági állatorvos bérbesorolását tekintve kategóriát ugrott, emelkedett a bére.
Marlokné Somogyi Ildikó
Elmondja, hogy a maga részéről sokkal jobban örülne egy lakosságarányos elszámolásnak.
Richolm Erik
Elmondja, hogy a jövőre nézve szívesen látna legalább évente egyszer egy néhány soros
beszámolót a hatósági állatorvos részéről, melyben beszámol az önkormányzat felé arról,
hogy az adott évben milyen hatósági feladatokat látott el Pilisszentivánon.
A Képviselő-testület a tizennyolcadik napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
57/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
hatósági állatorvos bérezésével kapcsolatosan
160.348,- Ft összeget a tartalék keret terhére
engedélyez. Az önkormányzat felkéri a
hatósági állatorvost, hogy évente számoljon be
a Pilisszentivánon végzett munkájáról.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: általános tartalék

Egyebek
B. Szabó Károly
Kérdezi, hogy a Ságvári utcában, az ívóvízvezeték cseréje után várható-e aszfaltozás is, mert
ha nem, akkor szeretné kéri, hogy a hivatal intézkedjen az út melletti zöldnövények
jogszabály szerinti karbantartása, nyírása ügyében, ugyanis azok néhol már veszélyeztetik
mind a gyalogosok, mind az autósok biztonságos közlekedését.
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P. Révay Gyöngyi
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ingatlantulajdonosok a héten meg lettek szólítva a
közterületfelügyelő által, a zöldnövények rendeletben meghatározott gondozásának betartása
ügyében. Elmondja továbbá, hogy a Magyar Falu program keretében, az orvosi rendelő
tetőterének beépítésére (a liftre és két rendelő kialakítására) az önkormányzat megnyerte a
megpályázott 30 millió forint összegű támogatást, mellyel kapcsolatosan már a támogatói
okirat is megérkezett. Az okirat szerint a kivitelezés megkezdésének időpontja 2021. április 1.,
a befejezés időpontja pedig 2021. december 31., de gazdasági helyzetre való tekintettel
természetesen, - ha indokolttá válik - lehet kérni majd a befejezési határidő módosítást.

P. Révay Gyöngyi polgármester a nyilvános ülést 12.15 órakor bezárta, majd a képviselők
rövid szünet után zárt ülésen folytatták a napirendi pontok tárgyalását.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző
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4/Z/2020.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. július 13-án 09.15

ÓRÁTÓL MEGTARTOTT ZÁRT ÜLÉSÉRŐL.
Az ülésen jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi

Polgármester

Markos Ferenc
Marlokné S. Ildikó
Richolm Erik
B Szabó Károly
Őri Lajos

Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Meghívottként jelen: Dr. Peller György jegyző
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1./ Napirend – Szociális kölcsön kérelmek (zárt ülés)
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az első napirend ügyében egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:
42/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Futó
Viktória kamatmentes kölcsön kérelmét nem
támogatja.

43/2020.(VII.13.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata Csík
Ilona kamatmentes kölcsön kérelmét nem
támogatja.
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Miután a zárt ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay
Gyöngyi polgármester a zárt ülést 09.30 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

