
Ikt. szám: 01-55/5/2019.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2019. február 28. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kőrössy János, Kollár-Scheller Erzsébet,
Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Jákliné
Komor Szilvia oktatási referens, Szontág Nándor igazgató – Német Nemzetiségi Általános Iskola, dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető, Berényi Ildikó igazgató –
Művészetek Háza, Tóth Zoltán – Pilisfish Kft., Huszti Gábor - Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése, dr. Filáné dr. Pap Franciska ügyvezető – Sikari Patika Bt., Nyárádi
Gergő Járási Hivatalvezető helyettes, Szima Roland – Vörösvári Újság, Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy kiosztós
anyagban mindenki megkapta a 43/2019. előterjesztéshez készült új helyszínrajzot, ahol a tavaknál a koncepciótervben kijelölt büfé egy másik részen, a Nagy-tó közelében
kerülne kialakításra. Kiosztós anyagban a képviselők megkapták a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos táblázatot (32/2019. számon), az Ügyrendi Bizottság által
javasolt támogatási összegek feltüntetésével.  
Elmondta, hogy a Házi-réti víztározóval kapcsolatos témához bejelentkezett a Házi-réti Horgászegyesületek Egyesülése részéről Huszti Gábor tógazda, illetve a Pilisfish
Kft.-től Tóth Zoltán megbízott. Javasolja, hogy a Sikari Patikával kapcsolatos napirend után tárgyalják meg a 44/2019. sz. előterjesztést, zárt ülés keretében. Elmondta, hogy
az érintett feleket meghallgatják, majd a Képviselő-testület – az érintettek jelenléte nélkül – megvitatja a témát, és határozatot hoz.
  
Szavazásra tette fel a napirendi pontok és a napirendek sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                        Előadó
 

1.)    A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola
intézményátszervezésnek minősülő Alapító okirat
módosításának véleményezése (felvehető tanulói
létszám módosítása miatti véleményezés) (Et.:
29/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete 2018. évi szakmai beszámolójának és
2019. évi munkatervének jóváhagyása (Et.: 34/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)    A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi
Könyvtár, Pilisvörösvár 2018. évi közművelődési és
közgyűjteményi tevékenységről szóló
beszámolójának, valamint a 2019. évi közművelődési
és közgyűjteményi munkatervének jóváhagyása (Et.:
36/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

Zárt
ülés

A Pilisvörösvár, Fő u. 124. szám alatt található Sikari
Patika Bt. bérleti szerződésének módosítása a bérleti
díj mértéke tekintetében (Et.: 35/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

Zárt
ülés

A Házi-réti víztározó (Pilisvörösvár, 082/2 hrsz)
művelési ágának megváltoztatásával kapcsolatos
kérelem (Et.: 44/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)    A Vörösvári Újság Szervezeti és működési
szabályzatának módosítása a példányszám és a
szerkesztői, a tördelőszerkesztői, a szerkesztő-
riporteri és a rovatszerkesztői megbízási díjak
tekintetében (Et.: 45/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)    Közbeszerzési eljárások indítása utak és járdák
kivitelezőinek kiválasztására (Et.: 39/2019.)

Gromon István
 polgármester

 
6.)    A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása (Et.:

38/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

7.)    Pilisvörösvári, Nagy-tó mellett létesítendő büfé
céljára szóló pályázati felhívás (Et.: 43/2019.)

Gromon István
 polgármester

 
8.)    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérleti

díjának módosítása (Et.: 41/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 
9.)    Vízkorlátozási intézkedési terv Pilisvörösvár (Et.:

40/2019.) 
Gromon István
 polgármester

 
10.)        

 
A Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. (219/2/A/1 hrsz)
szám alatti önkormányzati társasházi lakás
értékesítése (Et.: 27/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

11.)        

 
Városgondnoksági platós teherautó eladása és új,
duplafülkés, billenthető platós teherautó beszerzése
(Et.: 42/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

12.)        

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2019. évi munkaterve (Et.: 30/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 
13.)        

 
A civil szervezetek 2019. évi támogatása (Et.:
32/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 
Zárt
ülés

Pilisvörösvár 3969 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlása (Et.: 33/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

14.)        

 
Polgármesteri beszámoló (Et.: 37/2019.)  Gromon István

 polgármester
 

15.)        

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató (Et.: 31/2019.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

16.)        

 
Felvilágosítás kérés  

 
 

 1. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményátszervezésnek minősülő Alapító okirat módosításának véleményezése

 (felvehető tanulói létszám módosítása miatti véleményezés)
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 29/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat
elfogadását, a következő kiegészítésekkel:
„…A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjének 2019.01.31. kérelme alapján (melyben az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 450 főre
történő módosítását kezdeményezi) ideiglenesen 3 tanévre a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának 2019. július 1-jei hatályú, a határozat
melléklete szerinti módosításával egyetért azzal a kitétellel, hogy az iskolában maximálisan 16 osztály működtethető, ezen belül évfolyamonként 2 osztály.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy amennyiben kérelme szerint stabilizálódik a tanulói létszám, kezdeményezze a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 2. számú melléklet alapján a maximálisan felvehető tanulólétszám meghatározását.
 
A maga részéről nem tartaná jónak, ha az iskola létszáma jelentősen megemelkedne, mivel a megnövekedett létszámot az intézmény nem tudná befogadni, és a
megnövekedett létszám a belőle fakadó napi közlekedési és parkolási problémák miatt az iskola lakókörnyezetére sem lenne jó hatással. A mostani módosítás a kilépő és
érkező diákok létszámában átmenetileg 16-22 fő különbséget jelentene, de néhány év után visszaállna a korábbi létszám, az osztályok száma pedig nem növekedne. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat már tárgyalta a témát, és támogatta az alapító okirat módosítását.  
 
Szontág Nándor igazgató: Elmondta, hogy nem az intézmény létszámának tartós növekedése a cél. A kétnyelvű oktatás bevezetésével igen megnőtt az érdeklődők száma,
évfolyamonként nagyságrendileg 60 fő. A továbbiakban is két osztályt szándékoznak indítani ebben az oktatási formában. Az intézmény jelenlegi adottságai egyébként sem
teszik lehetővé a magasabb diáklétszámot az iskolában.     
Amennyiben 25 fős létszámú osztályokat indítanak, akkor nagyságrendileg három év múlva valósul meg az, hogy rendeződik a diákok létszáma, és annyi lesz a kilépő
gyermek, amennyit fel tudnak venni.  
 
Gromon István polgármester: Előterjesztőként befogadta a Bizottság által javasolt módosítást. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az
ismertetett kiegészítésekkel.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító
okirata módosításának véleményezéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljárva
úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjének 2019. 01. 31. napján kelt kérelme alapján (melyben az iskolába felvehető
maximális tanulólétszám 450 főre történő módosítását kezdeményezi) ideiglenesen 3 tanévre a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okiratának 2019.
július 1-jei hatályú, a határozat melléklete szerinti módosításával egyetért, azzal a kitétellel, hogy az iskolában maximálisan 16 osztály működtethető, ezen belül
évfolyamonként 2 osztály.
 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy amennyiben kérelme szerint stabilizálódik a tanulói létszám, kezdeményezze a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
2. számú melléklet alapján a maximálisan felvehető tanulólétszám meghatározását.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete

 2018. évi szakmai beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 34/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat
elfogadását.   
 
Kollár-Scheller Erzsébet: A tavalyi évben a rendelőintézet kérte, hogy a szemészeti szakrendelés meglévő 4 szabad óráját az újonnan indítandó gyermekneurológia
szakellátásra, illetve a sebészeti szakrendelés szabad 10 órájából heti 5 órát a diabetológiai szakrendelésre csoportosítsák át. Kérdése, hogy van-e arról valamilyen
információ, hogy az átvezetések megtörténtek-e, vagy azok még folyamatban vannak?
Örömmel látta, hogy az online bejelentkezés valóra válhat a digitális röntgenkészülék beszerzésével összefüggő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés során. Kérdése,
hogy ez a bejelentkezési rendszer már az idei évben megvalósulhat?    
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető: Az óraszám-átcsoportosítást az ÁNTSZ engedélyezi, az eljárás még folyamatban van. A rendelőintézet
többletfinanszírozásra nem tart igényt, kizárólag a jelenlegi óraszámokkal kívánnak gazdálkodni. Bízik abban, hogy a pályázat keretén belül az idei évben megvalósulhat az
online rendszer kiépítése.     
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Személy szerint köszönetet szeretne mondani az intézmény munkatársainak, mivel számos esetben keresi fel az intézményt, és
mindig pozitív hozzáállást tapasztal.  
A beszámolóban olvasható, hogy a szakrendeléseken kismértékben növekedett a forgalom, s hogy „a forgalom növekedésének egyik lehetséges oka a területen kívüli betegek
létszámának emelkedése. Abban az esetben, ha egy új orvossal kötnek szerződést, ez is előidézheti a betegszám emelkedését.” Kérdése, hogy ha egy új szakorvos látja el a
feladatokat, a betegeit elláthatja a rendelőintézetben? További kérdése, hogy melyik az a terület, ahol ez előfordulhat?   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető: A szakorvos biztosítja a betegellátást. Véleménye szerint azok a szakorvosok, akik hetente csak néhány órát rendelnek –
mert lecsökkentették a rendelési óraszámot – azok esetében valószínűleg jóval magasabb a betegszám, mint azokon a szakrendeléseken, ahol heti szinten több óra a rendelési
idő. Előfordulhatnak területen kívüli ellátások, de ez valószínűleg nem számottevő, ezt példával támasztotta alá: amennyiben az illető a városban dolgozik, de esetleg az
ellátási területen kívül található a lakóhelye, elképzelhetőnek tartja, hogy a beteg az ellátást megkapja a rendelőintézetben. 
Az is előfordul, hogy a pilisvörösvári lakosok Budapesten dolgoznak, és nem a helyi rendelőintézetben kapják meg az ellátást, hanem valamelyik budapesti szakrendelőben.
Véleménye szerint ez egy „dinamikusan” változó folyamat, hogy az állampolgárok hol veszik igénybe az ellátást.
 
Gromon István polgármester: Csatlakozna alpolgármester asszony kérdéséhez. A beszámoló  szerint „a szakrendeléseken kismértékben növekedett a forgalom...”, viszont a
statisztikai adatok alapján az látható, hogy a 22 szakrendelésből 10 szakrendelés esetében nem nőtt, hanem csökkent a beavatkozások száma, és 7 szakrendelés esetében
csökkent az ellátott esetek száma is. A leírtak alapján a megfogalmazásban ellenmondást eredményez.       
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető: Abban az esetben, ha egyenként nézik a szakrendeléseket, akkor látható, hogy vannak rendelések, ahol az ellátottak száma
csökkent. Az ellátottak számának csökkenésére sajnos nem tud magyarázatot adni. Összességében az éves forgalmuk növekedő tendenciát mutat. A téves megfogalmazást a
következőképpen módosítja: néhány szakrendelésen kismértékű forgalomnövekedés mutatkozik, más esetekben pedig kismértékű forgalomcsökkenés jelentkezik.
 
Pándi Gábor alpolgármester: A rendelő működésével kapcsolatosan olvasott az egyik közösségi oldalon egy bejegyzést. Eszerint az egyik szakrendelés sajnálatos módon
nem kezdődött a kiírt időpontban, és a várakozási időszak alatt arra lett figyelmes az érintett, hogy a betegirányító (k) nem vett (ek) fel minden telefont, és beszélgetést
folytattak egymással. Kérdése, hogy ez a probléma fenn áll-e a rendelőintézetben?   
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető: Valószínűnek tartja, hogy az érsebészeti szakrendelésről lehet szó, mert a főorvos úr rendkívül leterhelt, sajnos a rendelésre
már időcsúszással érkezik. A főorvos úr a jövőben a szakrendeléseit kéthetente tudja csak ellátni. Elmondta, hogy időközben jelentkezett a betöltetlen időszakra egy érsebész
szakorvos, így a heti rendelések a jövőben nem fognak változni. Ez lehet a magyarázata, hogy a szakrendelés nem a kiírt időpontban kezdődött.       
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy Hivatalba eddig semmilyen panasz nem érkezett a tekintetben, hogy a betegirányító (k) a telefonokat nem vette (ék) fel.
Személyesen is jó a tapasztalata a betegirányítók munkájával kapcsolatban.
 
dr. Surjánné dr. Tóth Margit intézményvezető: A betegirányitókkal kapcsolatosan elmondta, hogy a felvetésnek utána fog járni.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy nem közösségi oldalakon megjelenő bejegyzésekből kellene megítélni a betegirányítók munkáját. A betegirányítók
munkájával a saját tapasztalatai alapján nagyon elégedett, csak a legjobbakat tudja elmondani róluk. Az utóbbi időben is sokat jár az intézménybe a röntgengépbeszerzés
egyeztetése és az önkormányzati felújítok kapcsán, és egyszer sem tapasztalt hasonló dolgokat.
A beszámolóból kiemelte, hogy a rendelőintézet saját forrásból 7 millió forintos fejlesztést hajtott végre, és nagyértékű gépeket berendezéseket vásárolt a tavalyi évben.    
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete 2018. évi szakmai beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete 2018. évi szakmai beszámolóját és 2019. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Javasolja, hogy a következő napirendben a 36/2019. sz. előterjesztést tárgyalják meg, majd utána zárt ülést rendelne el. Szavazásra tette fel a napirendi pontok cseréjének
elfogadását.
 
No.: 4
A Képviselő-testület a napirendek cseréjének elfogadását (11 fő) 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
 

3. napirendi pont
A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár,

Pilisvörösvár 2018. évi közművelődési és közgyűjteményi tevékenységről szóló beszámolójának, valamint  
a 2019. évi közművelődési és közgyűjteményi munkatervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 36/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat
elfogadását.
 
Preszl Gábor: Örömtelinek tartja, hogy a Művészetek Háza az utóbbi években ilyen gazdag programmal büszkélkedhet. Állampolgárok a színházi előadásokat különösen
nagyon dicsérik, és pozitívan értékelik. Úgy gondolja, hogy ilyen bőséges műsor, rendezvény-kínálattal, állandó programokkal még soha nem büszkélkedhetett az elmúlt 30
év során a Művészetek Háza, mint most. Kiemelné a rendezvények közül még a Vörösvári Napok programsorozatait, ahol az utóbbi években jelentős színvonal-emelkedés
tapasztalható.
 
Berényi Ildikó igazgató: Az önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának megvalósítani ilyen sokszínű programot. Úgy gondolja, hogy sok település nem fordít ilyen
komoly összegeket színvonalas műsorok szervezésére, mint Pilisvörösvár. Fontosnak tartja kiemelni, hogy a vörösvári polgárok egyre jobban szeretik a Művészetek Házát
felkeresni és a programokat látogatni. Sajnos a Magyar Kultúra Napja és a Költészet Napja kisebb érdeklődői kört vonz, mint a többi program, de dolgozik azon, hogy
nagyobb figyelmet kapjanak ezek az események is. 
 
dr. Kutas Gyula: A beszámoló részletes, a programok nagyon színesek. Azt nem tudta, hogy a Dumaszínház is tart itt előadásokat. Esetleg megtudhatnak erről több
információt? További kérdése: az „Életünk Világa” milyen eseményt foglal magába?
 
Berényi Ildikó igazgató: A Dumaszínház a településen úgy működik, hogy az előadást a színház szervezi. A Művészetek Házának a színház terembérleti díjat fizet, amely
éves szinten jó bevételt jelent az intézménynek. Igen népszerű ez az előadási forma, és nagyon szeretik a Vörösváron és a környéken élők. Az „Életünk Világa” az egészséges
táplálkozásról szól.    
 
Schellerné Mikulán Anetta: A Vörösvári Napok 2019. évi programtervezetéhez elmondaná, hogy a fellépő zenekarok nagyon jók, és a gyermekkedvezményeket is
érvényesítik, amely a gyermekes családokat pozitívan fogja érinteni. Kérdése, hogy a városban a „feltörekvő” zenekaroknak a jövőben lenne-e lehetőségük bemutatkozniuk a
Vörösvári Napok programjain belül?
 
Berényi Ildikó igazgató: A helyi zenekarokkal felvették már a kapcsolatokat. A cél az, hogy mindenki bemutatkozási lehetőséget kapjon, és érvényesüljenek az új zenekarok
is.    
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Az elhangzott dicsérő szavak megalapozottak. A tavalyi évben bevezetésre került a színházbérleti rendszer, milyen tapasztalok vonhatóak le? Az
online vásárlási rendszer bevezetése is a tervek között szerepel-e és ennek megvalósulása mikorra várható? A beszámoló 13. oldalán azt olvasta, hogy „.. új közösségi terek
kialakításával, jobban ki tudják elégíteni a lakosság igényeit..”. Ez fizikai átalakítást jelent?       
   
Berényi Ildikó igazgató: Példaként említette az egészséges táplálkozást, melyet főzés keretén belül is bemutatnának, és ehhez szükséges egy helyiség, amit ki kell alakítani.
Ez foglalja magába az új közöségi teret. Az új jogszabályi előírások meghatározzák, hogy milyen alapszolgálatatásokat kell az intézménynek biztosítania, milyen méretű
termekkel kell rendelkeznie. Sajnálatos módon a színházi bérlet nem vált be, mivel a színházak egy-két hónapra terveznek csak előre. Az online jegyvásárlási rendszerrel
összefüggésben elmondta, hogy a lakosság részére készül majd egy kérdőív, amellyel felmérik, hogy mennyire használnák ki ezt a lehetőséget. A felmérés eredményességétől
illetve még néhány kérdéstől teszik függővé a rendszer bevezetését. Az idősek nem biztos, hogy ki tudják nyomtatni a honlapon vásárolt jegyeket. 
 
Gromon István polgármester: Az intézmény rendkívül nagy hangsúlyt fektet reklámokra/hirdetések megjelenésére, amelynek nagyban köszönheti a sikerességét. A
beszámolóban olvasható, hogy a személyi állományban is folyamatos változások történnek. Nem könnyű megtartani a kollégákat, mert nagyon alacsonyak a bérek,
hétvégenként és ünnepnapokon is dolgozni kell. A nagyszámú programot és egyéb munkameneteket lényegében három fő állítja össze és szervezi le. Ez igen nagy
teljesítmény.
Egy kritikai megjegyzése is lenne: a városban többen megkérdezték, hogy az idei évben miért nem volt a Művészetek Háza által szervezett „farsangi sváb bál”?
 
Berényi Ildikó igazgató: Elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Fúvószenekar minden évben szervez „sváb” bált, és több civil szervezet, óvódák is szerveznek farsangi
mulatságot, ezért úgy gondolta, hogy ez a bálkínálat elegendő a polgároknak.       
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár,
Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 78. §-nak (5) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési
és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2019. február 20. napján benyújtott, 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.            
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Tájékoztatásként kitért a következő napirend kapcsán megtartandó zárt ülés menetére, miszerint elsősorban szeretné meghallgatni a zárt üléshez meghívott vendégeket, majd
a Képviselő-testület megvitatja a felmerült kérdéseket a vendégek jelenléte nélkül.    
 

1. napirendi pont:
A Pilisvörösvár, Fő u. 124. szám alatt található Sikari Patika Bt.

bérleti szerződésének módosítása a bérleti díj mértéke tekintetében
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 35/2019.)

 
 
Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelésének kérdését (A Pilisvörösvár, Fő u. 124. szám alatt található Sikari Patika Bt. bérleti szerződésének módosítása a bérleti díj
mértéke tekintetében (Et.: 35/2019.))
 
No.: 6
A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen szavazatával elfogadta.

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Sikari Patika Bt. bérleti szerződésének módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bérlő 2019. 01. 11-i kérelme és 02. 14-i beadványa alapján a Pilisvörösvár, Fő u. 124. szám
alatti önkormányzati ingatlanban működő Sikari Patika Bt. 1995. április 13. napján kelt bérleti szerződésnek 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítja.
 
„Bérlő Bérbeadónak a használt helyiségekért 2019. február 1-jétől havi 709.710 forint, azaz hétszázkilencezer-hétszáztíz forint bérleti díjat fizet. Bérlő a bérleti díjat minden
hónap 05. napjáig a Bérbeadó által kiküldött számla alapján egyenlíti ki. Bérbeadó jogosult minden évben az előző évi hivatalos általános inflációs rátának megfelelően a
bérleti díjat automatikusan, minden év február 1-jétől, a bérbevevő külön hozzájárulása nélkül emelni.”
 
A bérleti szerződés 4.6. pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyére a következő mondat kerül: Bérbeadó rendes felmondása esetén Bérlő cserehelyiségre nem tarthat
igényt.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosításának előkészítésére és aláírására.
 
Határidő: 30 nap                                                                   Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazatával hozta.   

 
 

2. napirendi pont:
A Házi-réti víztározó (Pilisvörösvár, 082/2 hrsz)

művelési ágának megváltoztatásával kapcsolatos kérelem
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 34/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelésének kérdését (A Házi-réti víztározó (Pilisvörösvár, 082/2 hrsz) művelési ágának megváltoztatásával
kapcsolatos kérelem (Et.: 44/2019.))
 
No.: 7
A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen szavazatával elfogadta.
 
Gromon István polgármester: Zárt ülést rendelet el a napirend megtárgyalásának folytatására.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a 082/2 hrsz-ú Házi-réti víztározó művelési ágának
megváltoztatásával kapcsolatos kérelem ügyében
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, 082/2 hrsz-ú Házi-réti víztározó művelési ágának módosításához résztulajdonosi
jogkörében a pontos tényállás előterjesztés szerinti tisztázásáig, a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. és a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése között
folyamatban lévő per lezártáig nem kíván hozzájárulni.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pilisfish Kft-től a Házi-réti víztározóra vonatkozó hatályos vízjogi engedélyt és az alap létesítési engedélyt,
továbbá a halastó működésével kapcsolatos további információkat, terveket hiánypótlási eljárásban kérje be.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.         
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.
 
 

Nyílt ülés folytatása 2148-kor
 
 

4. napirendi pont
A Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

a példányszám és a szerkesztői, a tördelőszerkesztői, a szerkesztő-riporteri és a rovatszerkesztői megbízási díjak tekintetében
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 45/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását. Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és a következő módosítással javasolja elfogadásra a határozatot: az 1. számú
függelék címének módosításával: Vörösvári Újság tulajdonát képező helyett: Vörösvári Újság használatában levő technikai eszközök jegyzéke.
Az elmúlt években Magyarországon a bérek jelentősen növekedtek, így a Vörösvári Újság 2014-ben szerződésbe foglalt felelős szerkesztői és a tördelőszerkesztői megbízási
díjai már nem felelnek meg a jelenlegi magyarországi bérszintnek. A megbízási díj emelésére vonatkozó kérelem ilyen szempontból jogos és méltányolható.   
A felelős szerkesztői munka érdemi mértékben csökkent az utóbbi években az önkormányzati sajtóreferens munkába állásával, aki kész fotó- és írásos anyagokkal segíti a
szerkesztői munkát – például a „Hírek” című rovathoz szolgáltatott kész hírekkel. A felelős szerkesztői és a tördelőszerkesztői díjak emelésére vonatkozó kérelmet jogosnak
tekinti, de a díjemelés mértékének meghatározásakor ezt a feladatcsökkenést figyelembe kell venni. Egyúttal – az igazságosság és a bérfeszültségek elkerülése érdekében –
javasolja, hogy a rovatszerkesztők számára is emeljék a megbízási díjakat.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az elhangzott kiegészítéssel.  
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság felelős szerkesztői, tördelőszerkesztői,
szerkesztő-riporteri és rovatszerkesztői megbízási díjainak emeléséről, valamint az újság Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

-        A Filmkovács Bt. 2019. 01. 23. napján kelt kérelme alapján, azt részben teljesítve, a Vörösvári Újság felelős szerkesztőjének és tördelőszerkesztőjének együttes havi
megbízási díját 2019. február 1-jétől bruttó 450.000 forintra módosítja,

-        a Vörösvári Újság szerkesztő riporterének havi megbízási díját 2019. február 1-jétől bruttó 51.000 forintra módosítja,
-        a Vörösvári Újság rovatszerkesztőjének havi megbízási díját 2019. február 1-jétől bruttó 51.000 forintra módosítja,
-        a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja, s a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t a

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, annak mellékleteivel együtt,
-        az 1. sz. függelék címe a következőre módosul: „A Vörösvári Újság használatában lévő technikai eszközök jegyzéke”. 

 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Közbeszerzési eljárások indítása utak és járdák kivitelezőinek kiválasztására

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 39/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta mindkét határozat elfogadását.
 
Tájékoztatáskét elmondta, hogy mérlegelték, hogy meghívásos vagy nyílt közbeszerzési eljárást folytassanak-e le. Az elmúlt időszakban azért került sor a meghívásos
közbeszerzési eljárásokra, mert a Fizikoterápia kialakítása során szerzett rossz tapasztalatok azt mutatták, hogy célravezetőbb meghívásos eljárásokat lebonyolítani, amely
eljárásokba jó referenciákkal rendelkező, ismert, kipróbált cégeket hív meg az ajánlatkérő.      
A jelenlegi közbeszerzési eljárásba új meghívandó kivitelezőket is felsoroltak, hogy bővüljön a kivitelezői kör.  
Szavazásra tette fel az előterjesztésben I. sz. szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Fő utcán parkoló, - járda és kerékpárút építése, valamint a Béke
utcában szilárd burkolatú út építése kivitelezőjének kiválasztására egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról, három részfeladatra, részenkénti ajánlattételi
lehetőséggel
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indít 7 gazdasági szereplő meghívásával, engedélyes tervek alapján, az alábbi
építési munkák elvégzésére:

-        Járda-, kerékpárút- és parkolóépítés a Fő utca páros oldalán a Hősök tértől a CBA-ig a csapadékvíz-elvezető árok befedésével, zárt csapadékcsatorna
kiépítésével, zöldfelületek kialakításával,

-        Járdaépítés a Fő utca páratlan oldalán a Pacsirta utcától a Vágóhíd közig, valamint útfelújítás a Pacsirta utca felső szakaszán, 60 fm hosszon (az út felbontása,
a megsüllyedt útszakasz 20 cm-rel történő megemelése és újrakövezése a bontott bazalt kövekkel),

-        Szilárd burkolatú út építése a Béke utcában a Postakert utcától a Nagy Imre utcáig 480 m hosszon, 5 m szélességben, 35 m zárt csapadékcsatorna fektetéssel,
456 fm árokprofilírozással és 90 m2 árokburkolással,
 

2. megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse, és fogadja el,
 

3. felkéri a polgármestert, hogy a jogerős engedélyek nélkül, az EKR rendszerben az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt tegye közzé, valamint az engedélyek
megérkezését követően módosítsa a dokumentációt és a határidőt, és az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:

-        STRABAG Általános Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes. u. 2. Infopark D. épület; strepito.bp@strabag.com; Petri Árpád főépítésvezető; EKRSZ_23508554;
11705053-4-44),

-        Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách út. 1., e-mail: szaboszilard01@gmail.com; Szabó Szilárd ügyvezető, EKRSZ_66284813; 14654781-2-13),
-        4-ÉPV Kft. (2534 Tát, Törökvész út 29., e-mail: info@4epv.hu; Szalók Zoltán ügyvezető, EKRSZ_95607995; 13217471-2-11),
-        Jó–Ép Építőipari Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103., e-mail: joep.kft@gmail.com; Jónás Péter ügyvezető; EKRSZ_56425392;

13305329-2-13),
-        Vianova 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65., e-mail: troszt.laszlo@vianova.hu; Troszt László, Szőke Attila, EKRSZ_77462374; 13839129-2-43),
-        Nadi Építő és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.; nadikft@juropnet.hu; Vígh József ügyvezető, EKRSZ_20488921; 14072008-2-11),
-        Viktor-Ker Kft. (Viktor Endre ügyvezető, e-mail: viktore.dv@gamil.com, 2336 Dunavarsány, Templom utca 33.) EKRSZ_76488881, 12989214-2-40),

 
4. felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a

Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában.
 
Fedezet forrása: Az út-és járdaépítésekhez a költségbecslés alapján szükséges fedezet a 2019. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 3. és 7. során, valamint a 24. melléklet
4. során biztosítva van.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben II. sz. szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Görgey utcai járdaépítés, a Klapka utcai járdaépítés és a Budai
Nagy Antal utcai járda- és útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
megindításáról, három részfeladatra, részenkénti ajánlattételi lehetőséggel
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján eljárást indít 6 gazdasági szereplő meghívásával, nem engedélyes tervek alapján, az alábbi építési munkák
elvégzésére:

-        járdaépítés a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a Görgey utca 4. szám előtt meglévő járdáig 600 fm hosszon, 1,5 m szélességben, valamint a Klapka
utcában a Szőlő utcától a Vörösvárbánya vasúti megállóig 170 fm hosszon, 1 m szélességben,

-        szilárd burkolatú útépítés a városi köztemetőben a 19-es parcella mellett 75 fm hosszon, 3 m szélességben; a 12. számú parcellában 90 fm hosszon, 2 m
szélességben, valamint a 3. számú parcellában (a bányász sírhelyek felé) 45 fm hosszon, 2 m szélességben,

-        út- és járdajavítás a Budai Nagy Antal utcában 52 fm hosszon,
 

2. megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el,
 

3. felkéri a polgármestert, az EKR rendszerben az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt tegye közzé, és az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
-        4-ÉPV Kft. (2534 Tát, Törökvész út 29., e-mail: info@4epv.hu; Szalók Zoltán ügyvezető, EKRSZ_95607995; 13217471-2-11),
-        Viktor-ker Kft. (Viktor Endre ügyvezető, e-mail: viktore.dv@gamil.com, 2336 Dunavarsány, Templom utca 33., EKRSZ_76488881, 12989214-2-40)
-        a Jó–Ép Építőipari Szolgáltató Kft.-t (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103., e-mail: joep.kft@gmail.com; Jónás Péter ügyvezető; EKRSZ_56425392;

13305329-2-13),
-        Ambíció Kft. (2011 Budakalász, Pomázi út 12., e-mail: iroda@ambicio1990.hu; Polgári Elemér ügyvezető, EKRSZ_81090857; 10435070-2-13),
-        Nadi Építő és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.; e-mail: nadikft@juropnet.hu; Vígh József ügyvezető, EKRSZ_20488921; 14072008-2-11 ),
-        a Tubi-Hani Kft. (1211 Budapest, Marisfeld Péter utca 18., e-mail: tubi.hanikft@gmail.com, Kállai József ügyvezető, EKRSZ_17733142; adószáma:

23496264-2-43),
 

4. felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a
Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában.

 
Fedezet forrása: A járda- és útépítésekhez a költségbecslés alapján szükséges fedezet a 2019. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 3. és 7. során, valamint a 24. melléklet 4.
során biztosítva van. 
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 38/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta mindkét határozat elfogadását. Ismertette az előterjesztést. A mellékletben láthatóak a közbeszerzési eljárások.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és nyilvánosságra hozatalára.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvári, Nagy-tó mellett létesítendő büfé céljára szóló pályázati felhívás

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 43/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A napirendhez kiosztásra került az új helyszínrajz.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi módosításokkal:

1. „egy 15 m2 alapterületű földrészletet bérbe adásra meghirdet” helyett: egy 15-20 m2 alapterületű földrészletet bérbe adásra meghirdet.
2. A pályázati felhívásban szereplő „alkoholkimérésre nincs lehetőség” helyett: „Alkohol árusítására nincs lehetőség.”
3. Kivétel ez alól a Vörösvári Napok rendezvény ideje, amikor szakhatósági engedéllyel szabad alkoholt árusítania, de azokon a napokon a bérleti díja feláras lesz.

 
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:

1. A pályázati felhívásban szereplő „alkoholkimérésre nincs lehetőség” helyett: „Alkohol árusítására nincs lehetőség.”
2. A létesítendő büfét más helyen állítsák fel.

 
Az új, kiosztott helyszínrajz a kiküldötthöz képest egy kicsit távolabb esik a sportolásra alkalmas úttól, így aki használja a sétányt vagy a futópályát, azt nem fogják zavarni a
fagylaltozó vagy beszélgető személyek.
 
Preszl Gábor: Előre sajnos az nem látható, hogy a büfé milyen forgalmat fog bonyolítani. Az új helyszín kijelölése tekintetében azt látja csak nehézségnek, hogy ha a büfé
az úttest másik oldalán kerül kialakításra, akkor – mivel ez az útszakasz elég forgalmas – ez esetben felmerülhetnek olyan igények a járókelők részérről, hogy forgalomlassító
eszközöket helyezzen ki az önkormányzat. 
 
Pándi Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy gazdaságosan működtetni egy büfét alkohol árusítása nélkül nem lehet. Ha esetleg mégis lenne pályázó, akkor azok a
polgárok, akik egyébként zavarnák a sportokókat/sétálókat nem lesznek jelen a területen. Egyébként úgy érzékeli, hogy nagyon sokan, családok is használják a sétányt, ezért
reméli, hogy a pályázat sikeres lesz.
 
Kozek Gábor: A legcélszerűbb megoldás az lenne, ha mobil büfékocsiból történne az árusítás, mert ha nem megfelelő a helyszín, akkor esetleg találhatnak egy új kedvezőbb
területet az árusításra.    
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a tavak környéke egy természetközeli, szabadidős tevékenységekre szolgáló terület. Véleménye szerint minél nagyobb
teret biztosítanak a vendéglátásnak, annál inkább veszíti el a terület a természetközeli jellegét.   Ezért támogatja a büfé kialakítást, de csak mértékkel.
Az elsőre kiküldött helyszín elfogadható lenne számára, de a fagyit fogyasztók vagy felfrissülni vágyók esetleg zavarhajták a sportolókat ezen a szakaszon. A módosított
helyszín távolabb esik a sétánytól, így talán nem zavarná a futókat. Véleménye szerint meg lehetne próbálni, hogy beválik-e a helyszín, és mekkora forgalommal kell
számolniuk. Esetleg a bérleti szerződésben ki lehetne térni arra, hogy közös megegyezéssel a helyszín módosulhat.  
Pándi Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a helyszín módosítása során figyelemmel kell lenni az áramellátás lehetőségére. Amennyiben szükséges, ki kell építeni
az ideiglenes áramvételi pontot a helyszínen. 
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy ezen a problémás szakaszon gyalogátkelőhelyet ki lehet-e alakítani?
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: A gyalogátkelőhelyek kijelölését a Közlekedési Hatóság engedélyezi, és vizsgálja meg az adott szakasz forgalmát.  
 
Pándi Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a tervekben szereplő szabadtéri fitness park területe is alkalmas lehet a büfé kialakítására, amely még távolabb esik a
futópályától.
 
Gromon István polgármester: Ezt a megoldást nem tartja célravezetőnek, mert az ingatlanszomszédokat feltételezhetően zavarná a büfé.   
 
Kozek Gábor: Esetleg a parkoló közelében nem lenne alkalmasabb a helyszín megválasztása?
 
Preszl Gábor: Elfogadja a felvetéseket, de ha nehézségek merülnének fel a közlekedéssel kapcsolatosan, akkor kerüljön áthelyezésre a büfé egy másik helyszínre.
 
Selymesi Erzsébet: A pályázó szempontjából választási lehetőséget jelent, hogy mobil faházban vagy büfékocsiban végzi az árusítást?    
 
Gromon István polgármester: Igen, a pályázónak van lehetősége mérlegelni, hogy az árusítást honnan szeretné végezni. Viszont, ha a pályázó felkínálja a Képviselő-
testületnek, hogy két lehetőség közül válasszon, akkor természetesen a szebb, komfortosabb mellett döntenének.      
    
Kozek Gábor: A mozgó büfét alkalmasabbnak tartja a cél megvalósítására.   
 
Gromon István polgármester: A Bizottságok módosító javaslatát befogadja. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítésekkel.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár, 4588/1 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon egy
15-20 m2-es ingatlanrész vendéglátási célú bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő Pilisvörösvár, 4588/1 hrsz-ú ingatlanból büfé üzemeltetés
céljára egy 15 m2 - 20 m2 alapterületű földrészletet bérbe adásra meghirdet, 50.000 forint/hó, alsólimit bérleti díjjal, a mellékelt pályázati felhívás és alaprajz szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye közzé a városi honlapon, a Vörösvári Hírek című városi hírportálon, a Vörösvári
Újságban és a város hirdetőtáblán.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkező pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé az április végi rendes ülésen.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérleti díjának módosítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 41/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását a következő módosítással:    
 „Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú termőföldek mezőgazdasági célú hasznosítására vonatkozó
jelenlegi 2 Ft/m2 haszonbérleti díjat 3 Ft/m2/év-re emeli az újonnan megkötött haszonbérleti szerződések esetében.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7214-es hrsz-ú ingatlan 10 évre történő haszonbérbe adására 3 Ft/m2/év áron a haszonbérleti szerződést
megkösse pályázati eljárás alapján.
 
Előterjesztőként a módosítást befogadja. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 13
A Képviselő-testület a határozatot a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.         
 
Selymesi Erzsébet: Szeretné kérni, hogy ismételjék meg a szavazást, mert véletlenül nem szavazott a határozat elfogadása során.   
 
Gromon István polgármester: Ismételten szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak haszonbérleti díjáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú termőföldek mezőgazdasági célú hasznosítására vonatkozó jelenlegi
2 forint/m2/év haszonbérleti díjat 3 forint/m2/év-re emeli, az újonnan megkötött haszonbérleti szerződések esetében.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7214-es hrsz-ú ingatlan 10 évre történő haszonbérbe adására 3 forint/m2/év áron a haszonbérleti szerződést
megkösse, pályázati eljárás alapján.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.         
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Vízkorlátozási intézkedési terv Pilisvörösvár

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 40/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megküldte képviselő-testületi jóváhagyásra Pilisvörösvár vízkorlátozási intézkedési tervét.
 
Schellerné Mikulán Anetta: Kérdése, hogy a külterületi részeken ahol nincs közmű, esetleg előrelépést fog jelenteni ennek a tervnek az elfogadása? Úgy tudja, hogy a
DMRV a kapacitásra hivatkozva utasította el korábban a kérelmezőket.          
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzat kötelező feladatait, mint pl. ivóvízellátás, elsősorban a belterületi részeken kell kielégítenie, a belterület áll a prioritási
sorrend élén. A külterületi részek nem lakófunkcióra jöttek létre, hanem kiskerti gazdálkodásra. Ezzel azoknak az állampolgároknak, akik a területen ingatlant vásároltak,
illetve megörököltek tisztában kell/kellett lenniük. A belterületi részeken is merülhetnek fel ivóvíz-rákötési igények, amelyeket a jelenleg biztosított ívóvíz
kapacitásból/kvótából biztosítaniuk kell. Amennyiben külterületi részeket engednének az ívóvízhálózatra csatlakozni, úgy esetleg belterületi ingatlanok esetében nem lenne
megfelelő az ívóvíz-ellátás. Amennyiben ezt a határértéket túllépik, az önkormányzatnak magas összegeket kell fizetnie a DMRV-nek hálózatfejlesztés címen.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. 4. § (1) bekezdés c) pont értelmében
jóváhagyja a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szakemberei által elkészített és jelen előterjesztéshez csatolt, 2018. november 27. napján kelt vízkorlátozási intézkedési
tervet.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízkorlátozási intézkedési tervet alá írja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.         
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
A Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. (219/2/A/1 hrsz)

szám alatti önkormányzati társasházi lakás értékesítése
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 27/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Csobánkai u. 3. szám alatti 219/2/A/1 hrsz-ú önkormányzati lakás
értékesítéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testület 128/2018. (IX. 27.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a
pilisvörösvári belterület 219/2/A/1 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. szám alatt elhelyezkedő önkormányzati lakást értékesíti Fehér Zoltán
részére, az ajánlat szerinti 12.802.000 Ft, azaz tizenkettőmillió-nyolcszázkettőezer forintos vételáron úgy, hogy a szerződés megkötésekor vevő a vételárat egy összegben
megfizeti az eladónak.
 
A Fehér Zoltán által benyújtott pályázat a 128/2018. (IX. 27.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.         
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Városgondnoksági platós teherautó eladása

 és új, duplafülkés, billenthető platós teherautó beszerzése
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 42/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását a következő kiegészítéssel:   
hogy a maximum bruttó 3.000.000 forintos összeg ”helyett: maximum bruttó 4.000.000 forintos összegben biztosítsák a teherautó vásárlást.
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 23. mellékletének 19. sora és a fejlesztési
tartalékkeretből 1.000.000 forintot.
 
Preszl Gábor: Úgy gondolja, hogy elég speciális a duplafülkés és egyben billenthető platós teherautó. Ezek a kitételek elégé leszűkítik a kereskedelmi forgalomban található
teherautók számát. Utánajárt, hogy milyen lehetőségek közül lehet választani, és leginkább a 3 és 4 millió forintos árkategóriában találhatóak azok a teherautók, amelyek
viszonylag kevesebb kilométerrel, jobb állapotban találhatóak. Véleménye szerint nem szükséges a 4 millió forintos kerethatárt kihasználni, csak a választási lehetőség
nagyobb teret biztosít.       
 
Gromon István polgármester: Erre a speciális felépítményű teherautóra, tehát a jelenlegi, nem billenőplatós teherautó cseréjére a gazdaságosság, az időbeli kihasználtság és
a munka hatékony megszervezése miatt van szükség. Előterjesztőként a módosítást befogadta. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az
elhangzott módosítással. 
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata egy használt 6 személyes duplafülkés, billenőplatós kisteherautó
beszerzéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beszerzett internetes összehasonlított hirdetések alapján az elhasználódott, 19 éves IVECO 35
DailyC 13 típusú platós kishaszonjármű (kisteherautó) kiváltására jóváhagyja egy használt, 6 személyes duplafülkés billenőplatós teherautó megvásárlását az előterjesztés
szerinti műszaki paraméterekkel.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi autóbeszerzésre adásvételi szerződést kössön a megvizsgált ajánlatok alapján összességében legkedvezőbb
ajánlatot adóval, maximum bruttó 4.000.000 forintos összegben.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állapotfelmérés és értékbecslés alapján, legalább az értékbecslés szerinti alsó limitáron értékesítse netes hirdetés
alapján, a vagyonrendeletnek megfelelően a régi, 3 személyes, 19 éves NON-639 rendszámú platós tehergépjárművet.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet 23. mellékletének 19. sora és a fejlesztési
tartalékkeretből 1 millió forintot.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.         
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

12. napirendi pont
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 30/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális
Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
A Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi módosítással: az augusztus 29-i
Képviselő-testületi ülés időpontját szeptember 5-ére tegyék.
 
Az ülésen elhangzott, hogy még iskolaszünet van, és még szabadságolások, ezért javasolták, hogy a korábbi éveknek megfelelően szeptember 5-én kerül jön sor az
augusztusi képviselő-testületi ülésre. A szeptemberi ülések így kissé össze fognak sűrűsödni, de befogadja a módosító javaslatot.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosítással.  
   
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-(3)
bekezdései értelmében elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti formában Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi Munkatervét.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A civil szervezetek 2019. évi támogatása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 32/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kiosztós anyagban a képviselők megkapták a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos
táblázatot, az Ügyrendi Bizottság által javasolt támogatási összegek feltüntetésével.    
A tavalyi évhez viszonyítva a támogatási összegekben az eltérés nagyon kicsi, a kiosztható keret nem módosult. Az ,, A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú
Egyesület a tavalyi év folyamán megszűnt. Az idén először nyújtott be támogatási igényt a Magyarországi Baptista Egyház Pilisvörösvári Baptista Közössége. Véleménye
szerint az több évtizedes önkormányzati támogatási gyakorlatot a népesebb egyházak tekintetében nem biztos, hogy meg kellene változtatni. A Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetének 2018 februárjában megalakult Pilisvörösvári Alapszervezete, első esetben kért támogatást.
A két polgárőr egyesülettel összefüggésben elmondta, hogy az első félévre 200-200 e forint támogatást kapnának, majd a fennmaradó összeg teljesítmény arányában kerülne
szétosztásra. Finta Balázs körzeti megbízott jelezte, hogy vezet olyan kimutatást, hogy melyik polgárőrség mikor és hány órát tölt szolgálatban. Úgy gondolja, hogy az első
nyolc hónap, ezen belül a Vörösvári Napok mérlegelése/teljesítménye után lehetne szétosztani a fennmaradó támogatási összeget, és ezt polgármesteri hatáskörben tenné
meg.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a civil szervezetek 2019. évi támogatási keretének felosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.)
önkormányzati rendelet értelmében, a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a
pilisvörösvári székhelyű civil társadalmi szervezetek számára a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít,



pilisvörösvári székhelyű civil társadalmi szervezetek számára a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít,
pénzeszközátadásként. A támogatásról minden szervezet esetében támogatási szerződés megkötésére kerül sor.
 
A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel támogatási szerződés megkötése, valamint a sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó
szervezetek esetében pályahasználati, ill. helyiséghasználati megállapodás megkötése. Az előző évi támogatásokkal való elszámolás szintén feltétele az együttműködési
megállapodás megkötésének.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási összegekre kösse meg a támogatási szerződéseket.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési rendelet.
 
Határidő: azonnal és folyamatos                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el.
 
 

Zárt ülés napirendi pontja
 

Pilisvörösvár 3969 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 33/2019.)

 
Nyílt ülés folytatása 2247-kor

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 3969 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra
vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 3969 hrsz (Fő utca 105. szám) alatti ingatlant a 2019. február 5. napján kötött
ingatlan-adásvételi szerződésben megjelölt 26.000.000 forint, azaz huszonhatmillió forint vételáron nem kívánja megvásárolni.
 
A Képviselő-testület nem kíván élni az elővásárlási jogával, mivel a tárgyi ingatlan (sváb parasztház) helyi védelem alatt áll, azt az önkormányzat a helyi néprajz, kultúra
megőrzésére és ápolására tudná hasznosítani, azonban ezekre a feladatokra már ott van a Kápolna utca 10. szám alatti tájház, illetve a Fő utca 104. szám alatti Sváb sarok, így
jelenleg nincs olyan önkormányzati feladat, amelyre az önkormányzat az épületet értékes jelenlegi állagának, parasztházi karakterének megőrzése mellett használni tudná.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.          
 
 

14. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 37/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri
beszámolót. 
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 nem szavazatával hozta.                 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 31/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadását.    
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2019. (II. 28.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót.                     
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.                             
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.        
 
 

16. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
 
A Képviselő-testület részéről kérdés a napirendi pont tekintetében nem hangzott el.
 
 

Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévők munkáját, és bezárta az ülést 2249-kor.                      
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyző


