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Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2019. január 17. napján 830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula,
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Fresz Péter, Kőrössy János  
 
Távollétét nem jelezte: Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Bándi Gábor pályázatíró
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy Kiss István György képviselő úr december 31-vel lemondott a képviselői mandátumáról. Jelenleg a
mandátum betöltetlen, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-nak 30 napja van arra, hogy delegáljon egy jelöltet. Ismertette az Mötv. 47. § (2) bek. utolsó mondatát, miszerint
„...A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni...” A Képviselő-testület létszáma 12 fő, így a képviselők közé
kell azt a képviselői helyet is számítani, amely a szavazáskor bármilyen ok miatt betöltetlen.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (8 fő) 8 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pont                                                                                            Előadó
 

1.)     A Tó-dűlői záportározó medence építésének
támogatására pályázat benyújtása (Et.: 1/2019.)

Gromon István
 polgármester

 
 

1. napirendi pont
A Tó-dűlői záportározó medence építésének támogatására pályázat benyújtása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 1/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.       
 
 
Elmondta, hogy 2017 szeptemberében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szent János-pataknak a Mátyás király utca és Nagy-tó közötti szakaszán zárt
csapadékcsatorna építésének támogatására. A pályázat először tartaléklistára került, majd 2018 vége felé eldőlt, hogy végül nem zárult pozitívan a pályázat. A Szent János-
patak Mátyás király utca és Nagy-tó közötti szakaszán a zárt csapadékcsatorna építésének vízjogi engedélyeztetése jelenleg még folyamatban van.
2018 novemberében újabb pályázat került kiírásra a felszíni csapadékvíz-elvezető létesítmény fejlesztése, vízgazdálkodás korszerűsítésének tekintetében, a pályázatot 2019.
január 23-tól lehet benyújtani. A jelenlegi pályázati kiírás keretében is csak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon lévő belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetési
létesítmények fejlesztése támogatható. A Tó-dűlői záportározó megépítésére van jogerős építési engedélye az önkormányzatnak, amely előnyt jelent az elbírálás során.     
Elképzelhető, hogy amennyiben a záportározó megépítése megvalósulna, ez esetben a Szent János patak vonalának vízelvezetési problémája megszűnne. A pályázat 95%-ban
támogatott, így az önerő összege nagyságrendileg 8 millió forintos kiadást jelentene az önkormányzatnak.
Az előzetes kivitelezői értékbecslés alapján a teljes pályázati projekt bruttó költsége 156 millió forint. Véleménye szerint a folyamatosan növekvő építőipari árak miatt a
pályázatnál célszerű a magasabb értékkel, tehát a kivitelezői árajánlattal számolni.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 17.) Kt. sz. határozata a Tó-dűlői záportározó medence megépítésének támogatására
vonatkozó pénzügyminisztériumi pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyminisztérium által, Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztésére, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra
(PM_CSAPVIZGAZD_2018), pályázatot nyújt be a Tó-dűlőben, a Pilisvörösvár 6227/2; 6227/1; 6228; 6285 hrsz-ú ingatlanon tervezett 10.000 m3-es záportározó
megépítésére a De-ma Projekt Kft. által elkészített engedélyes tervek szerint.
 
Kivitelezői árajánlat alapján a záportározó kivitelezésének várható költsége bruttó 154 254 962 forint, a teljes pályázati projekt teljes bruttó elszámolható költsége 156 286
962 forint. A 95%-os támogatási intenzitás figyelembe vételével így a pályázati projekt megvalósításához bruttó 7 814 348 forint önrész szükséges, melyet a Képviselő-
testület a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosít.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, az engedélyezési eljárással kapcsolatosan teljes jogkörrel eljárjon, és a szükséges
nyilatkozatokat aláírja.
           
Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (8 fő) 8 igen szavazatával hozta.
 
Bándi Gábor pályázatíró: Ismertette, hogy az önkormányzatnak milyen folyamatban lévő és elbírálás alatt álló pályázatai vannak.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok átadásának határideje 2019. január 31. napja, ezért kéri a
Képviselőket, hogy az ülésre hozzák magukkal a kitöltött saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozataikat.
A képviselő-testületi ülés előtt (17:30-tól) lehetőségük lesz arra, hogy vagyonnyilatkozataikat átadják az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság jelenlévő tagjainak,
illetve átvegyék a korábbi vagyonnyilatkozataikat.
Akiknek a fenti időpont nem megfelelő, lehetősége lesz 2019. január 28-án (hétfőn) 16 óra 30 perctől 17 óráig átadni a vagyonnyilatkozatát az ÜOKB elnökének a
Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában.   
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját, és bezárta az ülést 846-kor.                                
             

 
 

K.m.f.
 
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyző
 
 
 


