
Ikt. szám: 01-55/15/2019.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2019. július 15. napján 18 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, Fresz Péter, Kőrössy János, Kollár-Scheller Erzsébet, dr.
Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta
 
Távollétét jelezte: Kozek Gábor, Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Solti Kinga pályázati referens, Pintér Lajos
pilisvörösvári rendőrőrs mb. parancsnok, Forgács Péter – őrsparancsok helyettes, Kohlhoffer Rudolf körzeti-megbízott, Szontág Nándor igazgató – NNÁI, Karácsony
Lajosné élelmezésvezető, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendek
sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (9 fő)  igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                             Előadó
 

1.)     Samsung Galaxy Camera rendszámfelismerő rendszer
beszerzése a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse
részére (Et.: 113/2019.)  
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)     Pilisvörösvár közigazgatási területén közterületi
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázat
eredményhirdetése (Et.: 112/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)     A Német Nemzetiségi Általános Iskola
melegítőkonyhájának felújítása (Et.: 111/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 
4.)     A PM_EUALAPELLATAS_2017/25 pályázat meg-

valósítása keretében a háziorvosi rendelők és a hozzájuk
tartozó vizesblokkok ás várótermek felújítására a Prím
Építő Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása,
pótmunka megrendelése (Et.: 114/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)     A Művészetek Házára új kétnyelvű homlokzati felirat
készíttetése (Et.: 110/2019.)

Gromon István
 polgármester

 
 

1. napirendi pont
Samsung Galaxy Camera rendszámfelismerő rendszer beszerzése a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse

részére
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 113/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.
A rendőrőrsről érkezett egy kérelem, hogy az önkormányzat támogassa a Samsung Galaxy Camera rendszámfelismerő rendszer beszerzését. Ezt a rendszert a környező
településeken is eredményesen használják.          
 
Pintér Lajos mb. őrsparancsnok: A rendszer segítségével hatékonyan és eredményesen kiszűrnék a szabálysértőket. Az adatokat mobiltelefon segítségével is nyomon
követhetik. Egy óra alatt kb. 1000 gépjármű azonosítható be. Az adatok a nyilvántartásban folyamatosan frissülnek. A rendszerből a gépjármű tulajdonosát, a jármű színét és
típusát is pontosan be tudják azonosítani.
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy mikor és mennyit fogják használni ezt a rendszert?
 
Pintér Lajos mb. őrsparancsnok: Szinte folyamatosan. A körzeti megbízottak és a járőrök, amikor szolgálatban vannak, akkor mindig használnák. Igyekezni fognak a nap
24 órájában üzemeltetni a rendszert.            
 
Kőrössy János: A határozati javaslatot maximálisan támogatja. Úgy gondolja, hogy könnyen telepíthető a rendszer egyik gépjárműből a másikba is.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy az eszközvásárlást a kérésnek megfelelően az elképzelések szerint az önkormányzat bonyolítja és
finanszírozza, s a rendszámfelismerő rendszer megállapodás alapján átadásra kerül a rendőrőrsön dolgozó körzeti megbízottak részére. A rendszert Pilisvörösvár
közigazgatási területén kell használni. Kéri, hogy a határozati javaslat második bekezdését a következőképpen módosítsák: „.a rendszert adja a Pilisvörösvári Rendőrőrsön
dolgozó pilisvörösvári körzeti megbízott használatába, vagy a Pilisvörösvári Rendőrőrs tulajdonába…” ezzel a kiegészítéssel az önkormányzat érdekeit szolgálják. A
megállapodást, amely vagy használatba adásról vagy ajándékozásról szól, a rendőrséggel történő egyeztetést követően fogják véglegesíteni.
 
Gromon István polgármester: Az elhangzott módosítás előterjesztőként befogadta. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítéssel.  
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozata egy Samsung Galaxy Camera rendszámfelismerő rendszer
beszerzéséről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse részére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pintér Lajos r. alezredes, a Pilisvörösvári Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka 2019. július 8-án
kelt kérelmében foglaltaknak megfelelően támogatja egy Samsung Galaxy Camera rendszámfelismerő rendszer beszerzését a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi
Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse részére azzal, hogy a készüléket Pilisvörösvár közigazgatási területén kell használni, a város közlekedésbiztonságának
növelése érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a rendszámfelismerő rendszer árajánlatkérés alapján történő beszerzésére, valamint hogy a rendszert adja a Pilisvörösvári
Rendőrőrsön dolgozó pilisvörösvári körzeti megbízott használatába, vagy a Pilisvörösvári Rendőrőrs tulajdonába, s az ehhez szükséges megállapodást aláírja.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 9/2019. (V. 31.)
önkormányzati rendeletének általános tartalék kerete, a 22. melléklet 13. sora.
 
Határidő: azonnal                                                                 Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer

 kiépítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetése
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 112/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.
A térfigyelő kamerarendszerre vonatkozó ajánlatkérés megfogalmazásakor nagy figyelmet fordítottak az ár-érték arányra. Hat cégtől kértek be ajánlatot, a legjobb ajánlatot a
B-Angel Kft. adta. A rendszer bővíthető. A környékbeli településeken hasonló műszaki tartalmú rendszerek régóta és mindenki megelégedésére működnek.       
 
Preszl Gábor: Évek óta szeretnék a városban kiépítettni a térfigyelő kamerarendszert. Mindenképpen úgy gondolja, hogy a kamerarendszer kiépítésével a városban a
közbiztonság tovább fog erősödni. Az ajánlatkérési eljárásban szereplő tételeket egy szakértő megvizsgálta/leellenőrizte, és az észrevétele alapján az ajánlati felhívást
átdolgozták. Az ajánlatkérési felhívás a városi honlapon nyilvánosan is megjelent.
A Digi Kft. képviselője felajánlotta, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítése során az önkormányzat felhasználhatja a Digi Kft. által kiépítésre kerülő optikai hálózatát.
Úgy gondolja, hogy egy zárt optikai hálózaton belül biztonságosabb a rendszer üzemeltetése. A vezeték nélküli rádiós jeltovábbító rendszert a szakemberek nem tartják
megfelelőnek. Amennyiben egy év üzemeltetés után felmerül a rendszer bővítése, akkor minden további nélkül ezt megtehetik, vagy át is helyezhetnek kamerát a város más
pontjára. Természetesen nem 100 db kameraszámra gondolnak, hanem jóval kisebb mennyiségre.         
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat által kiépíteni tervezett kamerarendszerhez 2-4 mpx-es kamerákkal számolva kameránként 8 mbit
sávszélesség szükséges. A Digi Kft. képviselőjével már többször egyeztettek. Az önkormányzat levélben is tájékoztatta a céget a sávszélességről, illetve a kamerák számáról. 
 
 
Kőrössy János: Furcsállja, hogy az a cég nyert, aki az indikatív ajánlatot adta. A szakértői vélemény nem támasztja alá az anyagot, és úgy látja, hogy több helyen probléma
van a kiírással.       
A Digi Kft. által küldött levélben nem egyértelmű, hogy a szolgáltatás díjmentesen lenne elérhető. Úgy gondolja, hogy egyedi igényről van szó, nem gondolná, hogy a
szolgáltatás díjmentesen elérhető, illetve kérdés, hogy meddig lenne díjmentes, és milyen feltételek mellett lenne az? Fontos volna a döntéshez ezeket a szempontokat is
figyelembe venni.
A szakértő a véleményében vázolta a problémákat, amelyek nem kerültek javításra/kiegészítésre a kiírásban. A kiírás felszínes, nem került megfogalmazásra, hogy mit
létesítenek. Tervek nem készültek, az elképzelést nem lehet követni.
A szakértő nagyon jól megfogalmazta, hogy miként is kellene ennek a rendszernek működnie.   
A kiírás olyan részletekre tér ki, amelyre nem kell hangsúlyt fektetni. A kamerák tekintetében lényeges adatok hiányoznak. A kiírásban szereplő kamerák esetében
központilag nincs lehetőség élességet állítani, a kamerák szünetmentes tápegységgel nem rendelkeznek.      
Úgy gondolja, hogy a tervezésre kell fordítani a legtöbb energiát, ezek az adatok hiányoznak pl. a kapacitás, a felbontás méretezése, hol mit szeretnének felismerni stb. Ezek
a mutatószámok sehol sem szerepelnek.  
 
Gromon István polgármester: A szakértő nem tért ki arra a véleményében, hogy külön tervet kellett volna készíttetnie az önkormányzatnak, amit Képviselő úr hiányol.
 
Preszl Gábor: Véleménye szerint a szakértő által javasolt módosítások döntő többségét átvezették a kiíráson. Kihangsúlyozta, hogy a környező településeken hasonló
rendszer működik, amellyel a rendszer használói meg vannak elégedve. Természetesen a szakértő által javasolt termékekkel is ki lehetne építeni a kamerarendszert, de akkor
nagyságrendileg 30 millió forintba kerülne, és nem 13 millió forintba. A Digi Kft. képviselője elmondta, hogy a környező településeken is hasonlóan működtetik a rendszert,
és a kamerák sávszélessége, illetve darabszáma nagyon fontos szempont.
 
Kőrössy János: A szakértő a levelében megfogalmazta: „..amennyiben kérik, szívesen segédkezünk új műszaki követelményrendszer és kiírás elkészítésében.”.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A szakértői vélemény alapján több ponton átdolgozták az ajánlatkérés műszaki tartalmát. A szakértő a véleményében például megfogalmazta,
hogy a kamerák meghatározott típusa, a térfigyelőszoftver specifikációja túlzottan „leszűkíti” a piaci versenyt, ezért vették azt ki a kiírásból.
A szakértő számtalan pontban leírta, hogy a kiírás megfelelő/rendben van, vagy nem tett módosító javaslatot. Említést tett arra vonatkozóan, hogy lehetőség lenne egy jobb
rendszert kialakítani, viszont annak a költségvonzata magasabb összegű lett volna.
Az önkormányzat jelen esetben a költségvetésben biztosított összegen tudja elkészítettni az egyébként hiányt pótló, és már nagyon várt kamerarendszer kiépítést. Elmondta,
hogy a témában egyeztetett több környékbeli, esetenként hasonló lélekszámú településsel, akik teljes mértékben meg vannak elégedve a cég által végzett munkával, illetve a
rendszer-üzemeltetéssel.  Pomázon és Budakalászon működtet a B- Angel kamerarendszert. Olyan település vezetőjével is beszélt, akik nem ilyen rendszert telepítettek, és
nem voltak maradéktalanul megelégedve annak működésével.
Kérdése, hogy a rendőségnek milyen tapasztalata van a településeken működő, hasonló térfigyelő kamerarendszerrel?  
 
Pintér Lajos mb. őrsparancsnok: Úgy tudja, hogy nincs negatív tapasztalat a településeken működő rendszerrel.  
 
Forgács Péter őrsparancsnok helyettes: Példaként említette Pilisszentiván települést, ahol a rendszer jól működik. Az üzemeltetés során sem volt eddig probléma. Ha
igényeltek adatokat, azt minden esetben teljesítette a cég.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Képviselő úr több esetben felvetette, hogy szóban ígéretet kaptak arra, hogy a Digi Kft. díjmentes szolgáltatást biztosít az önkormányzat
számára, de ez a nyilatkozat még nem érkezett meg az Önkormányzathoz. Ezt le is írták az előterjesztésben.   
Mindenki megnyugtatására javasolja, hogy a határozat második bekezdésének a végét egészítsék ki a következő tagmondattal: „. a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
ingyenességről szóló írásos nyilatkozatának beérkezése után…”.  Így a szerződést csak a DIGI nyilatkozatának megérkezése után írhatják alá.
 
Gromon István polgármester: Képviselő úr hiányolja a terveket. Elmondta, hogy az ajánlatkérés részletesen tartalmazta a műszaki paramétereket. Úgy gondolja, hogy
műszaki tartalomra nagy hangsúlyt fektettek, és az ajánlatkérésben pontosan meghatározásra kerültek a termékek, úgy, hogy a piaci versenyt ne korlátozzák le.  Az
ajánlatkérési eljárás nyílt eljárás volt – a városi honlapon is megtekinthető/letölthető volt a dokumentáció –, bárki ajánlhatott volna lehetséges cégeket, hogy pályázzanak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Az ajánlati felhívást megküldték több cégnek, közöttük „neves jó szakmai tapasztalatokkal rendelkezőnek is”, aki esetleg jobb minőségre is
ajánlatot adhatott volna, de a cég nem reagált az ajánlatkérésre.      
 
Pándi Gábor alpolgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszer kiépítését nagyban befolyásolja az ELMŰ, mivel hozzá kell járulnia a hatósági engedélyek
kiadásához, melyet a kivitelező cégnek kell megkérnie. Szeretnék a kivitelezést minél előbb megindítani. Úgy gondolja, hogy az elhangzott kiegészítéssel még inkább
halasztódik a kivitelezés megkezdése.
 
Gromon István polgármester: Elmondta, hogy a mai napon telefonon egyeztetett a Digi Kft. képviselőjével, aki arról tájékoztatta, hogy néhány napon belül választ ad a
korábbi megkeresésre. Úgy gondolja, hogy az engedélyeztetési eljárás az ELMŰ tekintetében a kivitelezéstől függetlenül megindítható.     
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Amíg nincs aláírt kivitelezési szerződés, addig nem lehet a hatósági engedélyt megkérni az ELMŰ-től?
 
Gromon István polgármester: A szerződéskötést követően a céget semmi nem akadályozza, hogy az ELMŰ-től az engedélyt megkérje.     
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozata közterület-felügyelet által üzemeltetett közterületi térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése kivitelezési munkálatainak elvégzésével megbízza az
ajánlatkérési eljárásban legkedvezőbb árajánlatot adó B-Angel Kft.-t, 10.270.572+Áfa azaz bruttó 13.043.626 forint kivitelezési díjjal.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a B-Angel Kft.-vel a jogi garanciákat tartalmazó kivitelezési szerződést megkösse az ajánlatkérési eljárásnak
megfelelően, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ingyenességről szóló írásos nyilatkozatának beérkezése után.
 
A fedezetet a képviselő testület az 55/2018. (IV. 25.) Kt. számú határozatában biztosította.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a létrehozandó közterületi térfigyelő kamerarendszer szabályozására vonatkozó rendelettervezet elkészítéséről intézkedjen.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola melegítőkonyhájának felújítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 111/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi, Városfejlesztési- és
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
Bíznak abban, hogy az év végi elszámolás során a konyhanormatívából nagyságrendileg az erre a fejlesztésre biztosított összeget – melegítőkonyha felújítására és a
konyhatechnológiai és kiviteli tervekre 9,200 millió forintot terveztek be- – visszaigényelheti az önkormányzat. A közétkeztetés az önkormányzat feladata. 
Az építészeti, gépészeti és elektromos felújítás nagyságrendileg bruttó 13 millió forintos költsége mellé kb. bruttó 2,5 millió forintos gép- és bútorbeszerzéssel kell
számolniuk, így a projekt összes fedezetigénye becslésünk szerint 16 millió forint.  
A fedezet egy részének intézményi költségvetésből történő biztosításához előirányzat-átcsoportosításra van szükség, ezért a fenntartó Német Nemzetiségi Önkormányzat is 6
millió forinttal hozzájárul a finanszírozáshoz.      
 
Szontág Nándor igazgató: Nagyon fontosnak tartják az iskolában található melegítőkonyha felújítását, mivel nagyon rossz állapotban van, évtizedek óta nem volt felújítva.  
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmonda, hogy az iskola fenntartója (NNÖ) saját forrásból az étkezőhelyiséget is felújítja, ezt az ebédlőfelújítást célszerű
összekötni a konyhafelújítással.
 
Karácsony Lajosné élelmezésvezető: Az önkormányzati főző- és melegítőkonyhák sorában utolsóként kerítenénk sort az iskola melegítőkonyhájának a felújítására.
A tavalyi év folyamán került sor a Templom téri iskola melegítőkonyhájának a felújítására is.
 
Kőrössy János: Nagyon örül annak, hogy a felújítás tekintetében készültek kiviteli tervek, nem úgy, mint a közterületi térfigyelő kamerarendszer tekintetében.
 
Szontág Nándor igazgató: Az intézmény részéről felmerültek a helyiséget átalakító igények, számos ponton a közműveket is érinti a felújítás – víz, elektromos áram stb. –,
melyeket követően a hatóság ellenőrzést fog tartani (NÉBIH). Így a tervezetetés elengedhetetlen volt. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola melegítőkonyhájának
felújításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola melegítő konyhájában a Kogast Kft. által
2019. 04. 25-én elkészített konyhatechnológiai tervek szerint az építészeti, gépészeti és elektromos felújítást elvégezteti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérési eljárás alapján a fenti projektre legjobb ajánlatot adó NKI-Vill Kft.-vel, bruttó 13.778.358 forintos
összeggel a vállalkozási szerződés aláírására, valamint az elengedhetetlen konyhai eszközök és bútorok ajánlatkérési eljárás alapján történő beszerzésére bruttó 2,5 millió
forint keretösszegig úgy, hogy a projekt társfinanszírozója a Német Nemzetiségi Általános Iskola bruttó 6.278.358 forintig, Pilisvörösvár Város Önkormányzata bruttó 7,5
millió forintig, a Polgármesteri Hivatal pedig a gépek, berendezések beszerzését tekintve bruttó 2,5 millió forintig.
 
A Képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges önkormányzati fedezetet a 2019. évi költségvetési rendelet 24. mellékletének 5. során biztosítja bruttó 7,5 millió forintig,
továbbá 2,5 millió forintot biztosít a Főzőkonyhát működtető Polgármesteri Hivatal részére a gépek és bútorok beszerzésére. A költségvetési rendeletben biztosított fedezeten
felül még hiányzó 2 millió forint fedezetet a Helyi piacok fejlesztése pályázati önrészének maradványa terhére biztosítja a Képviselő-testület.
 
Határidő: 2019. augusztus 31.                                              Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A PM_EUALAPELLATAS_2017/25 pályázat meg-valósítása keretében a háziorvosi rendelők

 és a hozzájuk tartozó vizesblokkok ás várótermek felújítására a Prím Építő Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása, pótmunka megrendelése
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 114/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.    
Az első ajánlattétel kérése óta eltelt egy év, ez idő alatt újabb problémák keletkeztek, melyeket szükséges volt megoldani. A háziorvosoknak is adódtak olyan igényeik,
melyek nem voltak betervezve, de méltányolhatók, támogatandók voltak. A kivitelezés során előre nem látható, viszont a projekt eredményes befejezéséhez elengedhetetlen
pótmunkaigény is jelentkezett. Ezek egy része a felújítás technológiai szükségessége szerint a beruházás folyamatában lett elrendelve, s a munkák el is készültek. A
szükséges fedezet a projekt lebonyolításakor biztosított 10 millió forintos keretből biztosítható.
 
Kőrössy János: Szeretné kiegészíteni a pótmunkákat, miszerint az alagsorban a lift előtti előtér nincs csempézve és nagyon piszkos, ezért kéri, hogy ennek a csempézését
pótmunkában végezze el a kivitelező.   
 
Solti Kinga pályázati referens: Elmondta, hogy a pályázati kiírás nem tartalmazta ennek a résznek a festését, csempézését. A burkolóanyagot a rendelőfelújításokhoz a
kivitelező egyszerre vásárolta meg, és a munkafolyamatokat már befejezte.    
 
Gromon István polgármester: A felvetett kérést támogatja. A kivitelezővel egyeztetni kell a csempézésre vonatkozó pótmunkával kapcsolatosan. Javasolja, hogy a
pótmunkákra biztosított keretösszeget emeljék meg 200e forinttal, melyre a nagyságrendileg 10 m2-es csempézésre, festésre biztosítanak fedezetet.
Amennyiben a vállalkozó tudja vállalni a munkák elvégzését, ez esetben az építési naplóban is rögzíteni kell a pótmunkaigényt. Abban az esetben, ha a kivitelező magas
árajánlatot adna a pótmunkára, akkor nem fogják a vállalkozóval elvégeztetni a munkákat.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az összeg módosításával.
  
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozata a PM_EUALAPELLATAS_2017/25 pályázat megvalósítása
keretében a háziorvosi rendelők és a hozzájuk tartozó vizesblokkok és várótermek felújítására a Prím Építő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról,
pótmunka-megrendelések miatt
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prím Építő Kft. - vel 2019. 03. 01. napján megkötött vállalkozási szerződés módosítására
-        felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben részletezett, és az építési naplóban is rögzített pótmunkákat megrendelje, bruttó 3.677.483 forint erejéig,
-        felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 9/2019. (V. 31.)
önkormányzati rendelete 24. mellékletének 1. sora.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
A Művészetek Házára új kétnyelvű homlokzati felirat készíttetése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 110/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozat elfogadását.   
Az elmúlt évek során többször felmerült, hogy az épület megnevezése német nyelven is feltüntetésre kerüljön az épület homlokzatára. A „MŰVÉSZETEK HÁZA” felirat így
kiegészülne a német nyelvű „HAUS DER KÜNSTE” felirattal (ugyanúgy, mint a Városháza - Rathaus vagy a Városi Könyvtár – Stadtbibliothek esetében).
A felirat elhelyezésére koncepcióterv készült a Főépítész asszony segítségével. A tervezett állapot látványterve jelen előterjesztés csatolmánya. Fontos szempont volt, hogy a
betűk minden irányból világítsanak – oldalirányból is –, hogy este ne csak szemből legyen a felirat jól érzékelhető, hanem minden irányból.
 
Kőrössy János: Kérdése, hogy előre kell-e a vállalkozónak fizetni? Meghatározó, hogy a LED kivitellel készüljön el a felirat. Mindenképpen ki kellene hangsúlyozni, hogy a
plexi UV álló legyen. A látvánnyal kapcsolatosan elmondta, hogy a felirat kezdőbetűjét az ablak szélétől kezdené, nem a fehér keret szélétől, mert a német nyelvű felirat sem
ér ki a ház széléig, hanem valamivel előbb fejeződik be, és így nem szimmetrikus a felirat.  
További kérdése, hogy a kivitelező kijavítja-e, ha a betük felszerelése közben károkozás történik?
 
Gromon István polgármester: A kivitelezőnek nem feladata a jelenlegi felirat utáni helyreállítás. Szerettek volna ajánlatot kérni a falfelület helyreállítására is, de a
vállalkozó ezt nem vállalta, kizárólag csak a legyártott betük felszerelését. A felirat elhelyezéséről a főépítésszel egyeztetett, s a szakemberek ezt az elhelyezkedést részesítik
előnyben.      
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Előfordul, hogy a vállalkozó kér előleget, amelyet minden esetben a szerződésben rögzítenek. A mellékletben látható, hogy az összes
ajánlatadó kért előleget az ajánlatában.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozata a Művészetek Házára új kétnyelvű homlokzati felirat
elkészíttetéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művészetek Háza homlokzatára új kétnyelvű világító feliratot készíttet „Művészetek Háza –
Haus der Künste” szöveggel, s a felirat elkészítésére a határozat mellékletét képező, a BEPro Kft. 2019. június 6-án küldött, bruttó 1.024.433 forint értékű, világítós
dobozbetű gyártásról és szerelésről szóló árajánlatát elfogadja.
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Művészetek Háza intézménnyel egyeztetve az új felirat elkészítéséről a vállalkozási szerződést előkészítse, a
megrendelést és a szerelési munkát bonyolítsa, koordinálja.
 
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 9/2019. (V. 31.)
önkormányzati rendeletének általános tartalék kerete, a 22. melléklet 13. sora.
 
 Határidő: folyamatos                                                           Felelős: polgármester
                                                                                                                     
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévők munkáját, és bezárta az ülést 2019-kor.                       
 
 
          
 

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


