
Ikt. szám: 01-55/12/2020.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. szeptember 3. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.           
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András 1935-kor távozott, Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid,
Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, Strack Bernadett alpolgármester, Varga Péter  
 
Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Körmendi Viola gazdálkodási
osztályvezető helyettes, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Kimmelné Sziva Mária (volt) önkormányzati képviselő, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes.
 
Bevezetőjében elmondta, hogy a mai ülés rendhagyó, mert egy képviselő társuktól, Kimmelné Sziva Máriától fognak búcsút venni. Megkérte Máriát, hogy legyen
szíves elől az asztalnál helyet foglalni.
Először jogszabályi kötelezettségének tett eleget, tekintettel arra, hogy Kimmelné Sziva Mária a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatát a polgármesternek
nyújtotta be, így azt ismertette:
„Alulírott Kimmelné Sziva Mária Pilisvörösvár, Mária utca 1. szám alatti lakos, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 2020. augusztus 31.
napjával a Vörösvárért Közéleti Egyesület kompenzációs listájának 2. helyéről 2019. október 13-án szerzett mandátumomról, valamint a Pénzügyi-, Városfejlesztési-,
Környezetvédelmi Bizottságban betöltött tagságomról lemondok.  Kérem a Tisztelt Testületet, hogy lemondásomat tudomásul venni szíveskedjenek.
Felkérem Polgármester urat, hogy döntésemről Pilisvörösvár Város Helyi Választási Bizottságának elnökét tájékoztassa, hogy a jogszabályban előírt feltételeknek
megfelelően tudjon eljárni.
A Vörösvári Közéleti Egyesület a mandátum betöltésére a kompenzációs lista 4. helyén szereplő Preszl Gábort javasolja, mely tényről az Egyesület elnöke a HVB
elnökét írásban tájékoztatja.
Pilisvörösvár, 2020. augusztus 7.                                           Tisztelettel: Kimmelné Sziva Mária”
 
Az Mötv. értelmében tehát, Kimmelné Sziva Mária önkormányzati képviselői megbízatása – tekintettel arra, hogy Mária konkrét dátumot is meghatározott – 2020.
augusztus 31. napjával megszűnt.
Elmondta, hogy Mária a mai testületi ülésen a meghívásukra már vendégként vesz részt, mert szeretnék megköszönni neki nemcsak a velük eltöltött közel egy éves
munkáját, hanem a korábbi éveket is.
Mindannyian tudják, hogy Mária a vörösvári közéletbe nagyon meghatározó szerepet töltött be. A rendszerváltozás idején kapcsolódott be a politikai, illetve a
közösségi életbe. Aktívan részt vett Szauter Rudolf sikeres országgyűlési képviselői kampányában, a parlamenti és az önkormányzati választáson is szavazóbizottsági
tagságot vállalt. A választások után aktívan részt vett a Csatornatársulat szervezésében, majd a kivitelezés időszakában a társulat intézőbizottságának tagjaként
segítette a munkát.
2002-ben belépett a FIDESZ-be, melynek jelöltjeként a 2006-os önkormányzati választásokon önkormányzati képviselői mandátumot szerzett. Először az oktatási
bizottság tagja, majd a pénzügyi bizottság elnöke volt. 2010-ben és 2014-ben is újraválasztották, de már a Vörösvárért Közéleti Egyesület tagjaként. Mária 2009-től
alpolgármesterként dolgozott, mint a köztisztviselők, minden nap megjelent a Polgármesteri Hivatalban. Alpolgármesteri munkáját 10 éven keresztül nagy
lelkesedéssel és odaadással végezte. Elmondta továbbá, hogy ollégái elmeséléséből tudja, hogy a Polgármesteri Hivatalt második otthonának tekintette, szeretett ide
bejárni. A köztisztviselőknek – amellett, hogy segítette a munkájukat – sok szeretetet adott és tudjuk, hogy ő is sok szeretet kapott viszonzásul. 2019-ben is indult a
választásokon, és a Vörösvárért Közéleti Egyesület listájáról került be a Képviselő-testületbe, ahol a mai napig aktívan tevékenykedett. Képviselői munkája mellett
lelkes tagja a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klubnak, és énekel a Nosztalgia Dalkörben.
Kimmelné Sziva Mária közéleti munkáját mindig átlagon felüli lelkiismeretesség és szorgalom jellemezte. Élete és munkája példa lehet a város minden lakosa
számára.
Végezetül a Képviselő Társai és a maga nevében megköszönte a munkáját és és azt kívánta, hogy még hosszú boldog évek várjanak rá egészségben és a szeretett
családja körében.
Virággal köszönte meg Máriának a több évtizedes áldozatos munkát, amit a városért végzett   
 
Kimmelné Sziva Mária: Nagyon köszöni a kedves szavakat és a köszöntést. Nagyon meglepte az esemény. Az eddigi munkáját örömmel fejezi be, és boldog, hogy
eddig a városért dolgozhatott. Sajnálatos módon ez a járványhelyzet is hozzájárult a döntéséhez, mivel már védett korban van. Sok erőt és jó munkát kívánt a
Képviselő-testület tagjainak.
 
 Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.   
 
 

1.)    A Filmkovács Szolgáltató Bt. és a Pilis Televízió
Szolgáltató Kft. díjemelési kezdeményezése Et.:
140/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

2.)    A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde, a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Óvoda valamint a
Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi
Könyvtár, Pilisvörösvár között kötendő, 2020.
09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási
megállapodások elfogadása Et.: 125/2020.)  
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

3.)    A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.
Ügyrendjének, valamint a Javadalmazási
Szabályzatának az elfogadása (Et.: 136/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

4.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2020.
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítása (06.30-
ig) (Et.: 133/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

5.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2020.
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítása (07.31-
ig) (Et.: 134/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

6.)    Az Önkormányzat Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról Et.:
131/2020.)    
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

7.)    Az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012.
(IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.:
128/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

8.)    Javaslat a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására (Et.:
139/2020.)
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

9.)    A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról
szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletének módosítása (Et.: 126/2020.)
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

10.)        

 
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló
27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról (Et.: 132/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

11.)        

 
A Helyi Termelői Piac működéséről és
üzemeltetéséről szóló rendelet módosítása (Et.:
122/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

12.)        

 
Pilisvörösvár, Szapolyai utca 6 szám alatti
3824/13 hrsz-ú és a Szapolyai utca 4 szám alatti
3824/14 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítése (Et.: 123/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

13.)        

 
Jégpálya telepítés a Kacsa-tó melletti sportpálya
területére (Et.: 135/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Zárt
ülés

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és
Pilisvörösvárért emlékérem adományozása (Et.:
124/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Zárt
ülés

Dr. Réthy Zoltán-díj adományozása (Et.:
138/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
14.)        

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató (Et.: 137/2020.) 
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

15.)        

 
Felvilágosítás kérés       

 
1. napirendi pont

A Filmkovács Szolgáltató Bt. és a Pilis Televízió Szolgáltató Kft.
díjemelési kezdeményezése

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 140/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.
Az újság profilváltása következtében történt feladatnövekedés, illetve a bérjellegű kiadások - minimálbér évenkénti emelése - miatt keletkezett változás eredményezi a
díjak emelését.
A szerkesztőkkel történt egyeztetés alapján az újság megbízási díja 150e forinttal, a Tv műsorszolgáltatási díja bruttó 100e forinttal emelkedne szeptember 1-jétől.
Az újság szeptembertől új arculattal, megújult témákkal fog bemutatkozni. A profilváltás következtében a szerkesztői feladatok is emelkednek.  
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy a jövőben milyen többletfeladatok fognak felmerülni az újság szerkesztése tekintetében?
 
Strack Bernadett alpolgármester: A változások miatt szeptembertől a szerkesztőségi feladatok megnövekednek, az új szervezeti felépítés értelmében a
rovatszerkesztők és a szerkesztő-riporterek foglalkoztatása a Hivataltól, mint kiadótól átkerül a Filmkovács Bt. hatáskörébe. A jövőben a Bt. fog megbízási
szerződéseket kötni a szerkesztőkkel. Az újság szerkesztésével kapcsolatosan bizonyos elvárásokat fogalmaztak meg, amely a cégnél többletmunkálatokat
eredményez. A cég részéről jogos felvetés, hogy a minimálbérek és a hozzá kapcsolódó járulékok folyamatosan emelkednek.   
A Pilis Tv tekintetében növekvő számban vannak az élő közvetítések, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik. Ezekhez a közvetítésekhez emelt létszám szükséges,
és ezzel a kiadások is növekedni fognak.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács
Szolgáltató Betéti Társaság megbízási díjának emeléséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság kezdeményezésére, tekintettel a Vörösvári Újság
profilváltása következtében megnövekedett szakmai feladatokra valamint a megnövekedett  bérjellegű kiadásokra,  a felelős szerkesztő és a tördelőszerkesztő együttes
havi megbízási díját 150.000 forinttal emeli 2020. szeptember 1-jei hatállyal.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Filmkovács Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló szerződés módosítását aláírja.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének általános tartalékkerete.
 
Határidő: azonnal                                                                 Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
műsorszolgáltatási díjának emeléséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kezdeményezésére, tekintettel
a cég kibővült műsorszórási spektrumára, a műsorszerkezetben megjelent, többletköltséget jelentő folyamatos élő közvetítések biztosítására és a megnövekedett
bérjellegű kiadásokra,  a műsorszolgáltatás díját bruttó 100.000 forinttal emeli 2020. szeptember 1-jei hatállyal.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló műsorszolgáltatási szerződés
módosítását aláírja.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének általános tartalékkerete.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester                                   
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda valamint a Művészetek Háza –

Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár között kötendő, 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodások elfogadása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 125/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a
határozati javaslatok elfogadását.
A költségvetési szerveknek önálló szabályzatokkal kell rendelkezniük. Ezek a szabályzatok a GESZ jóváhagyásával el is készültek, így célszerű az egyes
intézményekre vonatkozóan új Munkamegosztási megállapodást elfogadni.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde között kötendő, 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást elfogadja, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodást a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral és a
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődével, mint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményével aláírja.
 
Határidő: 2020. szeptember 6.                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda között kötendő, 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást elfogadja, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodást a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral és a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodával, mint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményével aláírja.
 
Határidő: 2020. szeptember 6.                                              Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő III. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a
Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár között kötendő, 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodás
jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást elfogadja, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. 09. 07. napjától hatályos Munkamegosztási megállapodást a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral és a
Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvárral, mint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézményével aláírja.
 
Határidő: 2020. szeptember 6.                                              Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Ügyrendjének,

valamint a Javadalmazási Szabályzatának az elfogadása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 136/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
mind a három határozati javaslatot támogatta.
A Felügyelő Bizottság által megalkotott ügyrend megállapítja a Felügyelő Bizottság hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire
vonatkozó alapvető szabályokat. A Városgazda Kft. ügyvezetőjének - Szauter Gábornak - az egyre növekvő feladatai indokolttá teszik, hogy munkaviszonyban lássa
el a tevékenységét, így azt a meghatározott időszak alatt megbízási jogviszonyban fogja ellátni és teljes munkaidőben.  
 
Pándi Gábor: A témához kapcsolódva elmondta, hogy a Hősök terén látta, hogy egy hölgy nyírta a füvet és három fiatalember pedig a helyszínt takarította. Számára
megdöbbentő volt, hogy a hölgy végezte a „nehezebb” munkát. A legnagyobb probléma pedig az, hogy a helyszínen maradt a levágott zöldhulladék.
Elmondta, hogy korábbi döntésnél nem támogatta a cég létrehozását, mert hasonló színvonalon azelőtt is ellátták a kertészeti feladatokat.   
Továbbá úgy hallotta, hogy a temető területe elhanyagolt állapotban van. 
 
Varga Péter: Elmondta, hogy azért válaszol a felvetett kérdésre, mert az elmúlt hónapokban társadalmi munkában segítette a cég megalakulását illetve működését.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a cég működése óta semmilyen munkát nem végeztettek el vállalkozóval, - amire korábban nem volt példa -.
A Hősök terén amennyiben hiba történt, akkor azt felülvizsgálják. Nem látja problémának, hogy egy hölgy nyírja a füvet. A hölgy korábban a Hivatal állományában
dolgozott és végezte el a hasonló munkafolyamatokat.
A temetőgondnokok is részt vállalnak a Városgazda Kft. mindennapi tevékenységeiben.
Sajnos az időjárás sem alakult kedvezően, így a kiadós esőzések tovább nehezítik a zöldfelületek karbantartását.
Bízik abban, hogy rövidesen „utolérik” magukat, és a temető rendezett állapotba kerül, az elhanyagolt sírokat is beleértve. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy mint a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., cégjegyzék száma: 13-
09-205451) egyszemélyes gazdasági társaság alapítója, a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Javadalmazási
Szabályzatának a jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy mint a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., cégjegyzék száma: 13-
09-205451) egyszemélyes gazdasági társaság alapítója, a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabályzatot aláírja.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő III. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
munkaviszonyban történő foglalkoztatásának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, mint a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., cégjegyzék száma: 13-09-
205451) egyszemélyes gazdasági társaság alapítója, hogy a társaság ügyvezetőjévé kijelölt Szauter Gábor 2020. október 1-től 2025 április 27-ig munkaviszonyban
látja el feladatait. Személyi alapbérét a Javadalmazási Szabályzat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló

 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (06.30-ig)
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 133/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Az átvezetések a február 29-től - a június 30-ig meghozott határozatokat érintették.
A Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amelyhez a fedezetet az előirányzatokon belüli átcsoportosítással biztosította. Továbbá átvezetésre kerültek az eredeti
előirányzaton felüli június 30-ig megkapott központosított támogatásokat (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, stb.). Szavazásra tette fel az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezetet.
 
No.: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú)

szavazatával megalkotta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.     
 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló

 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (07.31-ig)
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 134/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
A 2020. évi központi költségvetés a veszélyhelyzettel összefüggő - eltérő - szabályok alapján, elvonásra került a város tekintetében 60 millió forint gépjárműadó,
melyet külön szükséges átvezetni a költségvetésen. Illetve átvezetésre kerültek a július 31-ig megkapott központosított támogatásokat (bérkompenzáció, szociális
ágazati pótlék, stb.). Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú)

szavazatával megalkotta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.       
 
 

6. napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 131/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy kezdeményezi a tanácsnoki rendszer bevezetését. A Képviselő-testület a műszaki és közlekedési önkormányzati
feladatok hatékony végrehajtására, ellenőrzésére, a megfelelő munkamegosztás kialakítása érdekében tanácsnokot kíván választani. A tanácsnok megválasztásához
szükséges módosítani az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
Továbbá Kimmelné Sziva Mária lemondása kapcsán a pénzügyi bizottság száma is csökken, tehát ezt a változást is fontos átvezetni.
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy a közeljövőben a Képviselő-testület létszáma rendeződni fog, és az új képviselőt szükséges lesz valamelyik bizottságba elhelyezni.
Ez esetben a szabályzatot ismételten módosítani kell?
Véleménye szerint a polgármester környezetében található néhány tanácsadó, így már nem szükséges tovább bővíteni a számukat, illetve tiszteletdíjban részesíteni. A
rendeletmódosítást ennek ismeretében nem fogja támogatni.  
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a bizottság tagjait a polgármester javaslatára választja meg a Képviselő-testület. A korábbi
ciklusban is volt arra példa, hogy Képviselő egyik bizottságnak sem volt a tagja.    
Amennyiben polgármester úr az „új” Képviselőtársát nem kívánja bizottsági tagsággal megbízni, ez esetben kizárólag képviselői tisztségben fogja ellátni a feladatát.
   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem

szavazatával megalkotta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.     
 
 

7. napirendi pont
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 128/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását a következő módosítással, amit ő a bizottsági ülésen befogadott: a sportpályán található műfüves pálya bérleti díját 8.000
forintról 10.000 forintra emelnék.  
A forgalomképtelen vagyonelemek között szerepelnek olyan ingatlanok, melyek a tervezett sportközpont/szabadidőközpont területén helyezkednek el, azonban
indokolt lenne a forgalomképes ingatlanok közé átsorolni azokat, tekintettel arra, hogy a jövőben az önkormányzat gördülékenyebben tudja kialakítani a tervezett
szabadidőközpont által ténylegesen igényelt területet.
 
Pándi Gábor: Valószínű nem az a szándék, hogy a sportcentrum területén megvásárolt ingatlanokat értékesítsék. Viszont amennyiben a vagyonrendeletből kivonásra
kerülnek ezek a területek, ez esetben értékesíteni is lehet azokat.
Kérdése, hogy kiegészülhet-e a szabályozás olyan meghatározással „garanciával”, ami az ingatlancseréhez hozzájárul, viszont az értékesítést nem támogatja?
 
Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző: Jelen esetben szó nincs ingatlanértékesítésről. Egyébként bármilyen esemény történne az ingatlanokkal, ehhez
elengedhetetlen a Képviselő-testület döntése. Az ingatlancsere nincs kizárva, de a témát mindenképpen a Képviselő-testület
fogja megtárgyalni, és a végleges döntést meghozni a témában. A cél, hogy megfelelő méretű ingatlannal rendelkezzen az önkormányzat, hogy a sportlétesítményt el
lehessen helyezni az adott területen.   
 
Dr. Lehrer Anita: Az előterjesztésben látható, hogy a szabadidőközpont területén már több ingatlannal rendelkezik az önkormányzat. A felsorolt helyrajzi számok
között részben olyanok találhatóak, amely az önkormányzat tulajdonát képezik, de előfordulnak ingatlanok, amelyek osztatlan közös tulajdonban vannak.  
A Képviselőkben fel sem merült, hogy az ingatlanokat értékesíteni szeretnék. A felsorolt ingatlanok számos esetben nem is egymás mellett találhatóak. Mindenképpen
azt szeretnék, ha a jövőben egy egybefüggő területtel rendelkezne az önkormányzat.   
 
Dr. Lovász Ernő: Úgy emlékszik, hogy bármilyen önkormányzati ingatlan értékesítéshez vagy elidegenítéshez a Képviselő-testület döntése szükséges.    
Véleménye szerint azért kerülnek ki az ingatlanok a forgalomképtelen vagyonelemek közül, hogy ne egyesével keljen megtárgyalnia a Képviselő-testületnek az adott
ingatlanokat.
Szeretnék, ha sokkal gördülékenyebben lehetne kialakítani a tervezett sportközpont területét.  
Természetesen abban az esetben, ha az ingatlancsere szóba jön, akkor a Képviselő-testület tárgyalni fogja a témát.      
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy eddig az ingatlanok „védelemben” részesültek, nem lehetett ezeket értékesíteni. A rendeletmódosítással kikerülnek a
forgalomképtelen vagyonelemekből és utána el lehet azokat adni. Számára fontos lenne kiegészíteni a szabályozást, hogy csak csere jöhessen szóba, semmiképpen
sem az értékesítés.     
A rendeletmódosítást ebben a formában nem fogja támogatni.   
 
Dr. Lovász Ernő: Képviselő úrnak ezzel kapcsolatosan van e módosító javaslata?
 
Pándi Gábor: Előnyben részesítené, ha egy kiegészítés szerepelne a szabályozásban, hogy csak ingatlancsere esetében kerül módosításra a területet, és utána az
ingatlanok visszakerülnek a forgalomképtelen vagyonelemek közé.
 
Dr. Lovász Ernő: Sajnálatos módon az idő nagy szerepet játszik a megvalósulásban és azért, hogy hatékonyabbak legyenek, igyekeznek a legcélravezetőbb megoldást
megtalálni.
Nem gondolja, hogy az ingatlanok eladásra kerülnének.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Komoly háttérmunkát folytatnak a Képviselők a tekintetben, hogy a céljukat megvalósítsák a szabadidőközpont területén, és az
uszoda mellett legyen egy olyan nagyságú egybefüggő területe az önkormányzatnak, ahol további sportlétesítmény valósulhasson meg. A jelenlegi önkormányzat
eddig egy ingatlant sem értékesített és nem is tervezik. Úgy gondolja, hogy a korábbi Képviselő-testület sokkal nagyobb számban adott el önkormányzati ingatlanokat.
          
 
Varga Péter: Csatlakozna Polgármester úr hozzászólásához, hogy az eltelt időszakban nem adtak el ingatlant, miközben a korábbi ciklusban igen nagyszámban
kerültek értékesítésre önkormányzati tulajdonú területek/ingatlanok.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosítással.    
 
No.: 13

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.    
 
 

8. napirendi pont
 Javaslat a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 139/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Indokoltnak tartják más települések példája nyomán az adómentesség körének kibővítését a  kommunális adó esetében a Liget Polgárőr Egyesület, a Pilisvörösvári
Polgárőr Közhasznú Egyesület, továbbá a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület érdemi szakmai közérdekű tevékenységet végző tagjaival. Fontos volt és lesz az
önkéntes szervezetek munkája a világjárvány időszaka alatt. A közösség részéről az önkéntesek felé érkező megbecsülés egyik pillére az adómentesség. Szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 14

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú)

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.    
 
 

9. napirendi pont
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.)

 önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 126/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-
tervezet elfogadását.
Tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés térítési díja módosult, a módosított összegeket szükséges átvezetni a 2. mellékletben is (intézményen belüli
szolgáltatásokban étkezést igénybe vevők). Az intézményen belüli szolgáltatások igénybevételi díjait a korábban havidíjként is megadott költségek helyett ellátási
napra vonatkozóan kell megadni.  
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 15

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló
6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.    
 
 

10. napirendi pont
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 132/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.  
Korábbi napirendben már tárgyalták az önkormányzati Szmsz módosítását a műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő tanácsnok kapcsán, viszont a jelen esetben a
díjazásról is szükséges dönteni.
A tanácsnok olyan önkormányzati képviselő, aki saját képviselői feladatán felül a Képviselő-testület által meghatározott többletfeladatot lát el, ezért az alapdíjon felül
tiszteletdíj megállapítására tesznek javaslatot.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló

27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.      
 
 

11. napirendi pont
A Helyi Termelői Piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet módosítása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 122/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
A helyi piacon történő árusítás díjaiban módosítást szeretnének bevezetni. A helypénz összege 400 forint/m2 -ről 600 forint/m2 -re emelkedne, de minimum 1000
forint-ot kellene fizetni egy-egy árusnak alkalmanként. A készpénzforgalom csökkentése céljából különböző kedvezmények bevezetésére is javaslatot tettek az
előterjesztésben.   
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 17

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló
7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.      
 
 

12. napirendi pont
Pilisvörösvár, Szapolyai utca 6 szám alatti 3824/13 hrsz-ú és a Szapolyai utca 4 szám alatti 3824/14 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 123/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.   
Az ingatlanok kertvárosias lakóterületen, Lke-2 övezetben helyezkednek el. A Szapolyai utca érintett szakaszán jelenleg egy lakóépület található, az utcában lévő
többi ingatlan beépítetlen. Az ingatlanok értékesítése azért is javasolt, mert az ingatlanok beépítése vélhetően ösztönzően hatna a többi Báthory utcai
ingatlantulajdonosra, és előmozdítaná a Szapolyai utca temető felé eső részének kialakítását.
 
Strack Bernadett alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy Áfá-val növelt áron szükséges-e a pályázatot meghirdetni vagy nettó áron. A
határozati javaslatban jól szerepel az összeg 21.400e forint + Áfa összegen kell az önkormányzatnak a pályázatot kiírni.
Az építési telkeket Áfa terheli, e tekintetben helyesen szerepel az összeg. Korábbi évben az önkormányzat értékesített ingatlant, amely nem építési telekként volt
nyilvántartva, ezért nem kellett Áfá-val terhelni az összeget.
 
Dr. Lovász Ernő: Korábbi években, ha jól emlékszik 19.600e forint nettó összegen került meghirdetésre az ingatlan.      
 
Cser András: Az előző értékbecslésnél az alsó limitár volt meghatározva a pályázati kiírásban nettó 19.600e forint. Számára nem volt egyértelmű, hogy mit kell
vételárnak tekinteni, és ezért kérdezett rá a bizottsági ülésen.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2020 (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Szapolyai utca 6. szám alatti, 3824/13 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló nyilvános pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 3824/13 helyrajzi számon lévő, természetben a Szapolyai u. 6. sz. alatti,
önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képező hirdetményminta szerint, 21.400.000 forint + Áfa alsó limitáron.

 
Az értékesítésről szóló hirdetményt 30 napra el kell helyezni (kezdőnapja Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja) az alábbi helyeken:

-        az érintett ingatlanon,
-        Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,
-        a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
-        a Vörösvári Újságban,
-        a Pilis TV-ben,
-        az Interneten, több helyen.

 
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület hozza meg.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2020 (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Szapolyai utca 4. szám alatti, 3824/14 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló nyilvános pályázat kiírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 3824/13 helyrajzi számon lévő, természetben a Szapolyai u. 4. sz. alatti,
önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képező hirdetményminta szerint 21.400.000 forint + Áfa alsó limitáron.

 
Az értékesítésről szóló hirdetményt 30 napra el kell helyezni (kezdőnapja Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja) az alábbi helyeken:

-        az érintett ingatlanon,
-        Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,
-        a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
-        a Vörösvári Újságban,
-        a Pilis TV-ben,
-        az Interneten, több helyen.

 
Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület hozza meg.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.      
 
 

13. napirendi pont
Jégpálya telepítés a Kacsa-tó melletti sportpálya területére

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 135/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.  
Felmerült az igény egy szezonális jégpálya működtetésére a város egyik közönség által jól megközelíthető, terepadottságait tekintve sík területén. Az előzetes helyszín
javaslatok alapján a Kacsa-tó melletti sportpálya területe tűnt a legalkalmasabbnak. A kültéri jégpálya jelen helyzetben is jó lehetőség lenne a közösségi élet
segítésére.  Öt cégtől kértek be ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Jégterasz (Eco Smart Group Kft.) adta.  
 
Pándi Gábor: Az előző ciklusban is megvizsgálták a jégpálya lehetőségének kérdését. A jégpálya a sportpályán lett volna megépítve, mivel ott körben adott a korlát.
Úgy gondolja, hogy a 15 x 30 m-es pálya nem túl nagy. Solymár település példáját hozta fel, hogy ott az iskolák használták tornaóra céljából a pályát, melyet
bérbeadott az önkormányzat.
Az előterjesztésben nem látta, hogy a lakosság ezt díjmentesen használhatná vagy fizetnie kellene érte? Illetve a pálya napközbeni kihasználtságáról sem készült
tájékoztató.
Solymáron a helyszínen korcsolyákat is lehetett bérelni.
Észrevételként elmondta, hogy az önkormányzat nem a kötelező feladatait látja el, mint út és járdaépítés, hanem „látványberuházásokat” igyekszik megvalósítani.
A tavalyi évben igen magas összegen történtek beruházások a város számos pontján. Nem gondolja, hogy ilyen jellegű kiadásokkal kellene terhelni az önkormányzat
költségvetését.
Elmondta, hogy korábban foglalkoztak a témával és ötletként merült fel, hogy a jégpálya fagyasztásához szükséges – használt – hűtéstechnikai berendezést vegyen az
önkormányzat Szlovákiából, így csak egyszer kellett volna beruházni a pálya megvalósítására. Szlovákiában nagy hagyománya van a jégkorongnak, ezért gondoltak
erre a megoldásra, de elvetették ennek a lehetőségét is.
   
Varga Péter: Polgármester úr megbízásából foglalkozott a témával. Elmondta, hogy a cég biztosított egy üzemeltetési tervet. Tisztában vannak azzal, hogy a
beruházás valószínűleg nem fog nagyszámú bevételt termelni az önkormányzat számára.  
A pálya méretével összefüggésben elmondta, hogy teljes mértékben körbejárták a témát, és kikérték a jégkorcsolyában elhívatott sportolók véleményét, akik szerint a
pálya nagysága megfelelő sportolásra.  
A pálya mérete alkalmas lesz kispályás jégkorongmérkőzésre. A cég biztosítja a 2 db mini hockey kaput. Az elképzeléseket az előterjesztésben nem vázolták fel, de
mindenképpen szeretnék, az iskolákat vendégül látni egy testnevelésóra keretében.
A tavalyi év beruházásaival kapcsolatosan elmondta, hogy nem minden évben biztosítottak olyan mértékű fedezetet beruházásokra, mint a választási évben.
A korcsolyázást, mint lehetőséget nem tartja látványberuházásnak, amit adott esetben széleskörben, biztonságosan, és helyben tudnak majd használni a pilisvörösvári
polgárok.  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az útépítésekkel kapcsolatosan felvetette, hogy néhány esetben félmegoldások születtek, mint pl. Báthory u., Béke u., Iskola u. -
ezeknek a választások napján meglett az eredménye -. A jelenlegi önkormányzat más irányvonalat képvisel, és igen nehéz helyzetben kellett megkezdeniük a
működésüket, mint pl. világjárvány, 60 millió forintos gépjárműadó elvonás, stb. A jövőben azt sem szeretnék, hogy évente csak egyszer vagy kétszer kátyúzzák az
utcákat, hanem folyamatosan, amikor az szükségessé válik. Az önkormányzattól az is elvárható, hogy a már meglévő utakat rendesen karbantartsa – és azt ne
vállalkozóval, irreálisan magas áron végeztessék el –.         
 
Strack Bernadett alpolgármester: Mindenki tisztában van azzal, hogy a választási évben a beruházásokra szánt keret mindig magasabb, mint az előtte lévő éveké.
Véleménye szerint, hogy az előző ciklusokban is voltak olyan évek, amikor kevesebb vagy egyáltalán nem voltak beruházások a városban. Korábban is kifejtették
már, hogy ez az év nem a nagyberuházásokról fog szólni. Képviselő úr mindig hangoztatja a kötelező feladatokat.
Úgy gondolja, hogy a jégpálya – nem szorosan, de – összefügg a közfeladatokkal, hogy olyan szolgáltatást tudnak igénybe venni a polgárok, amiért nem kell
kilométereket utazniuk a sportolni/kikapcsolódásra vágyoknak.   
Fontos, hogy a város élhető legyen, és helyi programok színesítsék a lakosság hétköznapjait.  
Nem minden esetben kell, hogy egy beruházás nagy hasznot hozzon, ha már nem ráfizetéses és a pilisvörösvári polgárok jól érzik magukat, akkor ezzel is
hozzájárultak a közösségi élet fejlődéséhez.   
Elmondta, hogy az önkormányzat is fog korcsolyákat bérbe adni, illetve a jégpályát is. Szeretnének büfét üzemeltetni és bízik abban, hogy a jégpálya működtetésével
bevétel származhat az adott időszakban.  
Úgy gondolja, mindenképpen hasznos beruházással fogják a lakosság hétköznapjait eseménydússá/változatosabbá tenni. Vörösvári Napokat sem kellene tartani, mert
az sem kötelező feladata az önkormányzatnak.       
 
Dr. Lovász Ernő: Az előző ciklusban is felmerült a jégpálya gondolata, mint „látványberuházás” és a Képviselő-testület elgondolkodott a nem kötelező
feladatellátásról.
A kötelező feladatok között a síkosságmentesítést viszont nem sikerült túl jól megoldania az előző önkormányzatnak.          
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata jégpálya bérlés és üzemeltetés tárgyában
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kacsa-tó melletti sportpálya területére 2020. december 01. és 2021. február 21. közötti
időszakra egy 15x30 méteres jégpályát a 2020. június 10-i ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó kivitelezővel telepítteti, az üzemeltetésről a vállalkozó
útmutatásai alapján gondoskodik.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jégpálya telepítésére az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó Eco Smart Group Kft.-
vel a vállalkozási szerződést megkösse.
Az üzemeltetéssel kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.-vel a telepítés és üzemeltetés
személyi és tárgyi feltételeit biztosítsa.
 
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2020. évi költségvetésének módosításáról szóló, 7/2020. (III. 18.)
önkormányzati rendeletének 3. – GESZ, Pilisvörösvár és Intézményei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása –
melléklete Művészetek Háza, Vörösvári Napok kiadásai.
 
Határidő: 2020. szeptember 30.                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.      
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását, és zárt ülést rendelet el.  
 
 

Zárt ülés napirendi pontjai:
 

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 124/2020.)

 
Dr. Réthy Zoltán-díj adományozása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 138/2020.)
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.
 

Nyílt ülés folytatása 1942-kor
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2020. (IX. 03.)  Kt. sz. határozata díszpolgári cím adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Dr. Für Zoltán háziorvos részére a Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány egyik
alapítójaként a térség egyészségügyi ellátásnak javítása érdekében végzett tevékenysége, a Pilisvörösvári Mentőállomás létrehozásában szerzett érdemei, valamint
lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.  
 
Határidő: 2020. október 23.                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata posztumusz díszpolgári cím adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Wenczl József táncos-koreográfus részére több mint fél évszázados kiemelkedő
táncművészeti tevékenysége, a magyarországi németek tánckultúrájának megőrzésében és továbbadásában táncosként, koreográfusként és művészeti vezetőként
játszott kiemelkedő szerepe elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.  
 
Határidő: 2020. október 23.                                                Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Krizsán Pál pedagógus részére magas színvonalú és sokoldalú pedagógiai szakmai
tevékenységének valamint négy évtizedes pedagógusi pályfutásának elismeréseképpen  Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.
 
Határidő: 2020. október 23.                                                  Felelős: polgármester   
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról
szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány részére a Pilisvörösvári Mentőállomás
létrehozásában, valamint a térség lakosságának egészségmegőrzésében és gyógyításában vállalt jelentős szerepe elismeréseképpen  Pilisvörösvárért emlékérmet
adományoz.
 
Határidő: 2020. október 23.                                                  Felelős: polgármester   
 



 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Réthy Zoltán-díj alapításáról az egészségügy területén végzett munka elismerésére elnevezésű
23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Dr. Kelemen Ilona gyermekorvos részére a pilisvörösvári gyermekekért végzett
önzetlen, áldozatos, eredményes és maradandó gyógyító tevékenysége elismeréseként Dr. Réthy Zoltán-díjat adományoz.
 
Határidő: 2020. október 23.                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2020. (IX. 03.) Kt. sz. határozata a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Réthy Zoltán-díj alapításáról az egészségügy területén végzett munka elismerésére elnevezésű
23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Novákovics Magdolna ápoló részére közel négy évtizedes, a Szakorvosi Rendelőintézet
sebészeti asszisztenseként végzett lelkiismeretes és segítőkész, magas színvonalú munkája és példamutató szakmai elkötelezettsége elismeréseként Dr. Réthy Zoltán-
díjat adományoz.
 
Határidő: 2020. október 23.                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.    
 
 

14. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 137/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A korábbi határozatok közül csak azok szerepelnek a kimutatásban, amelyeket még nem
hajtottak végre. A végrehajtott határozatokat pedig a beszámolás után következő első rendes képviselő-testületi ülésre már törölik a kimutatásból. Szavazásra tette fel a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.    
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2020. (IX. 03.) 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) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.           
 
 

15. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.        
 
Pándi Gábor: Szeretne több kérdést is feltenni, – ha nehéz jegyzetelni, akkor holnap írásban elküldi jegyző úrnak - és írásban kérné a válaszokat:

-        a körforgalomnál elkészült felirat mekkora összegbe került (telepítés, betük legyártása, áramkiépítés, stb.)?
-        az autósmozik megszervezése (hány vetítés volt, mekkora volt a jegybevétel)?
-        a polgármesteri keretet a költségvetés elfogadásánál megemelték – 2.5 millió forintra –, kérdése, hogy ebből a keretből mire költöttek és mennyit az eltelt

időszak alatt?
-        a minikoncertekkel kapcsolatosan kérdése, hogy hány koncert volt és milyen összeget kaptak az érintettek?
-        további kérdése, hogy a Hivataltól illetve az önkormányzati fenntartású intézményekből összesen hány ember távozott?      

 
Dr. Fetter Ádám polgármester: A Hivatal tekintetében elmondta, hogy akik távoztak azok saját döntésükből kifolyólag hagyták el a Hivatalt, elküldve senki nem
lett.  
 
Dr. Lehrer Anita: Képviselő úr arra nem kíváncsi, hogy a távozott kollégák helyére vettek-e fel új munkavállalókat?       
 
Spanberger Zsolt: Úgy gondolja, a feltett kérdésekre a válaszokat minden Képviselő kapja meg írásban. Számára érthetetlen, hogy miért kell téves információkat
közölni bizonyos hírportálokon, ezzel feszültséget keltve a város polgárai között.  
A Művészetek Háza intézményvezetője február hónapban elkészítette a tavalyi évi beszámolóját, amely a Képviselők számára nem tartalmazott megfelelő
információt, a számadatok hiányosak voltak. Példaként említette, hogy nem volt számszerűsítve egy színházi előadás sem, hogy hány személy vett részt a
rendezvényen, és ez mekkora összegbe került, veszteséges volt, vagy nyereséges. Ezért nem is fogadták el ezt a beszámolót.         
 
Pándi Gábor: A választási kampány során elhangzott, hogy „minden” ingyen lesz. Ehhez képest az autósmoziért többezer forintot kellett fizetni.
 
Dr. Lovász Ernő: Véleménye szerint arra jók ezek a kérdések, amiket Képviselő úr feltesz, hogy megismerjék a polgárok mire kíváncsiak. Viszont arra szeretné kérni
Képviselő urat, hogy a válasza az érdeklődők felé hiteles legyen, és azokat az információkat továbbítsa, amelyeket írásban fog megkapni. Így mindenféle városi
„pletykára” hiteles válaszokat tud majd adni.   
 
Spanberger Zsolt: Elmondta, hogy nemcsak propaganda és kampány volt, hogy a Vörösvári Napok díjmentesek lesznek. Az év elejei egyeztetéseken, szervezésben
részt vett. Sajnálatos módon a járványügyi helyzet sajnos közbeszólt. Így az idei év programsorozatait át kellett gondolni, illetve nagy részük el is maradt. Egyébként,
amit vállaltak azt szerették volna létrehozni.  
 
Varga Péter: Mindenképpen úgy gondolja, hogy a kultúra támogatása semmiképpen nem üzleti alapú.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1956 órakor.                         
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
                      Dr. Fetter Ádám                                       Dr. Udvarhelyi István Gergely
                         polgármester                                                              jegyző
 
 
 
 
 
 


