
Ikt. szám: 01-55/16/2019.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2019. augusztus 1. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kőrössy János 1805-kor érkezett, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor,
dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet 2026-kor távozott
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Kálmán Kinga főépítész, dr. Balassa
Katalin fogszakorvos, dr. Gál József fogszakorvos, dr. Gecse Flóra fogszakorvos, Forgács Péter – őrsparancsok helyettes, Koczka Gábor rendőrségi tanácsos, Finta Balázs és Kohlhoffer Rudolf körzeti
megbízottak, Pintér Ferenc tervező – KASIB Mérnöki Iroda, Gráf Tibor pilisvörösvári polgár, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Sürgőséggel kéri napirendre venni 133/2019. sz. előterjesztést „.Bányász
emlékszoba helyiségek vakolási és festési munkáinak megrendelése.”, melyet a zárt ülés előtt javasol megtárgyalni.
Ismertette a kiosztós anyagokat:    
- 132-2/2019. a meghívó szerinti 13. napirendhez készült egy módosított határozati javaslat,
- 127-2/2019. és 127-3/2019. sz. módosított és egy lakhatási támogatásról szóló határozat, mely a rendőrséggel kapcsolatos napirendhez kapcsolódik.
Szavazásra tette fel a napirendi pont felvételét és a napirendek sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                              Előadó
 

1.)     Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi
praxisjog átadásához való hozzájárulás (Et.:
118/2019.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

2.)     Járőrszolgálatra vonatkozó korábbi megbízási
szerződés megszüntetése és új megállapodás
megkötése a pilisvörösvári körzeti megbízottakkal,
valamint az 51/2019. (IV. 25.) Kt. sz. határozatban a
Pilisvörösvári Rendőrőrs számára biztosított
támogatások új szerződésbe foglalására vonatkozó
felhatalmazás jóváhagyása (Et.: 127/2019., 127-
2/2019., 127-3/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

3.)     Pilisvörösvár város településrendezési eszközeinek
módosítása: a módosított Településszerkezeti terv és
leírása, valamint a módosított Helyi építési szabályzat
és Szabályozási terv elfogadása (Et.: 128/2019.)  
 

Gromon István
 polgármester

 

4.)     A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet módosítása (árván
maradt gyermekek támogatása) (Et.: 121/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

5.)     A „Járda-, útépítés, rekonstrukció Pilisvörösváron”
közbeszerzési eljárás keretében a „Járda építése a
Görgey és a Klapka utcában” tárgyban a Nadi Építő
és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítása, pótmunka megrendelése (Et.: 124/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

6.)     Közterületen engedély nélkül tárolt autók elszállítási
lehetőségének jogi és gyakorlati biztosítása (Et.:
126/2019.)  
 

Gromon István
 polgármester

 

7.)     Pilisvörösvár, 2939 hrsz. alatt nyilvántartott, a
természetben Pilisvörösvár, Csokonai u. 7. szám alatt
található, magántulajdonban lévő ingatlanra teherként
bejegyzett szolgalmi jog törlése (Et.: 116/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

8.)     A Sporttelepen lévő nagy füves labdarúgópálya körüli
világítás kiépítéséhez támogatás biztosítása (Et.:
131/2019.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

9.)     A Pilisvörösvár Amur u. 26. szám (4500/14 hrsz-ú
ingatlan) előtti közterületrész használatba adási ügye
(Et.: 123/2019.) 
 

Gromon István
 polgármester

 

10.)  Pilisvörösvár 7551 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan
értékesítése (Et.: 120/2019.)  
 

Gromon István
 polgármester

 
11.)  Az Útőrház melletti buszmegállókhoz 1-1 db

napelemes kandeláber telepítése (Et.: 125/2019.)   
 

Gromon István
 polgármester

12.)  Pilisvörösvár, Budai út Bányatelepi buszmegállónál
lévő gyalogátkelőhely forgalombiztonsági
felülvizsgálata (Et.: 122/2019.)  
 

Gromon István
 polgármester

 

13.)  Safecross intelligens gyalogosátkelő rendszer
megvalósításának előkészítése a Budai út 4. előtti
gyalogátkelőhelyen (Et.: 132/2019., 132-2/2019.)
 

Fresz Péter
képviselő

 

14.)  Helyi választási bizottság tagjainak a megválasztása
(Et.: 129/2019.)     
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

15.)  A Bányász emlékszoba helyiségek vakolási és festési
munkáinak megrendelése (Et.: 133/2019.)

Gromon István
 polgármester

 
Zárt
ülés

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 98/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozatának
visszavonása, a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti
önkormányzati ingatlan jogalap nélküli birtoklása
miatt peres eljárás indítása (Et.: 115/2019.)
 

Gromon István
 polgármester

 

16.)  Polgármesteri beszámoló (Et.: 130/2019.) Gromon István
 polgármester

 
17.)  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló

tájékoztató (Et.: 119/2019.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

18.)  Felvilágosítás kérés      

 
Megérkezett Kőrössy János 1805-kor
A Képviselő-testület létszáma 11 főre módosult.
 
 

1. napirendi pont
Területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosi praxisjog átadásához való hozzájárulás

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 118/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.   
 
dr. Balassa Katalin fogszakorvos: Elmondta, hogy a fogászati praxisban folytatott tevékenységét szeretné megszüntetni, mivel egészségi okok miatt hosszútávon már nem tudja a feladatot ellátni.
Nagyon szeretett itt dolgozni, köszöni az önkormányzat és a hivatal pozitív segítőkész munkáját, melyet példaértékűnek tart.
 
dr. Gál József ügyvezető-fogszakorvos: 2011-ben végzett a pécsi tudományegyetemen. Több fogorvosi körzetet üzemeltet. A fiatal pályakezdők részére biztosítani tudja a praxis működését, illetve a
szakmai tudásával segíteni tudja a munkájukat.  
 
dr. Gecse Flóra fogszakorvos: A debreceni egyetemen 2018-ban végzett. Miskolci születésű. Budapesten, egy magánrendelőben kezdett dolgozni. Úgy érzi, felkészült egy fogorvosi körzet ellátására.
Amennyiben szükséges, akkor szakmai segítséget is tud kérni az őt foglalkoztató fogorvostól. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy a NEAK részéről érkezett egy módosító javaslat, hogy a szerződések szeptember 1-jétől lépjenek hatályba, és a határozati javaslatot is egészítsék ki ezzel
a konkrét dátummal, mivel az előzetes engedélyeztetés sok időt vesz igénybe.
A szerződéstervezetet véleményezték az érintettek, és a szakhatóság is. A szakhatóság részéről érkezett észrevételeket beépítették a szerződésbe, melyeket dr. Gál József úr elfogadott. Ezen
módosításokat ismerteti.
A szakhatóság kéri, hogy a két fogorvosi praxist ellátó fogszakorvosok (dr. Kövesdi Katalin és dr. Gecse Flóra) ne egy időben, ne egy napszakban rendeljenek (pl. csak délelőtt), hanem délelőtt és
délután is. Ez természetesen érdeke a lakosságnak, így az önkormányzatnak is. További szakhatósági javaslat volt, hogy a praxist ellátó fogorvosok egymást helyettesítsék, tehát dr. Gecse Flórát dr.
Kövesdi Katalin és viszont. Úgy tudja, ezeket az észrevételeket mindkét fél elfogadta.  
 
dr. Gál József: Elfogadja az elhangzott módosítási javaslatokat.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Szakorvosi Rendelőintézettel is véleményeztették a szerződéstervezetet, módosításaik már szerepelnek a tervezetben.
Korábban dr. Balassa Katalin nem folytatott magánrendelést a rendelőben, viszont dr. Gecse Flóra a körzetes rendelési időn túl szeretne magánpraxist működtetni, és a szerződés erre vonatkozóan is
kiegészítésre került. Jogszabály és a szakhatóság is engedélyezi a magánrendelést.
A magánrendelés működtetésének kizárólagos feltétele, hogy a rendelési idők egyértelműen elkülönüljenek egymástól. Továbbá a magánrendelési időre bérleti díjat kell fizetni, és e tekintetben
megállapodást kell kötni a rendelőintézettel, melyet a szakhatóság is kérni fog.       
 
Gromon István polgármester: Előterjesztőként befogadja a kiegészítő javaslatot, miszerint a határozat harmadik bekezdésének első mondatát egészítsék ki azzal, hogy a „. DentoGál Kft.-vel történő
szerződés 2019. szeptember 1-jei hatályba lépésének időpontjával a Dr. Balassa Katalin ügyvezető-fogszakorvos által képviselt COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés
hatályát veszti.”
 
Kőrössy János: Kérdése, hogy mi a különbség az állami és a magánpraxis között?
 
dr. Gecse Flóra fogszakorvos: Az alapellátás díjmentes (államilag finanszírozott). A szakmai tudását nem fogja megkülönböztetni az alapellátás és a magánrendelés között.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kérdése, hogy átirányítják-e a magánrendelésről az államilag finanszírozott rendelési időbe azokat a betegeket, akik számára alapellátást nyújtanának?
 
dr. Gál József ügyvezető-fogszakorvos: A beteg saját döntése, hogy az állami ellátást választja vagy a magánrendelést. Az államilag finanszírozott ellátásban a várakozási idő valószínűleg
hosszadalmasabb, mint ha a beteg magánrendelésre kérne időpontot.   
 
dr. Balassa Katalin fogszakorvos: Tájékoztatásként elmondta, hogy a fogorvosi körzet ellátotti létszáma 7300 fő (30 órás praxis), így azonnal nem tud időpontot biztosítani a betegek számára. A
magánrendelés lehetőséget biztosít a páciens részére, hogy viszonylag rövid időn belül igénybe vegye a fogászati ellátást. Továbbá elmondta, hogy az anyaghasználat során sincs minőségi különbség,
minden rendelési időpontban ugyanazokat az alapanyagokat alkalmazzák.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy dr. Balassa és dr. Kövesdi doktornők fele-fele arányban kapták meg a korábban felosztott 3. körzetet. Kövesdi doktornő is működtet magánpraxist az
állami finanszírozású fogászat mellett, bár nem a Rendelőintézet épületében. Úgy tudja, hogy a betegek számára nem jelentett problémát ez az ellátási forma, eddig panasz erre vonatkozóan nem
érkezett.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az ismertetett kiegészítéssel.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári I. fogorvosi körzetre vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel működő
fogászati alapellátási szerződés megkötéséről a DentoGál Kft.-vel, Dr. Gecse Flóra fogszakorvos személyes feladatellátásával
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Balassa Katalin fogszakorvos 2019. 07. 15. napján kelt kérelmének megfelelően az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése alapján Dr. Balassa Katalin fogszakorvos praxisjogának Dr. Gecse Flóra fogszakorvos részére történő átadását tudomásul veszi, miszerint Dr. Gecse Flóra
fogszakorvos a DentoGál Kft. alkalmazottjaként személyesen látja el a szolgáltatást.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DentoGál Kft.-vel a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra vonatkozó szerződést kösse meg, továbbá állapodjon meg
vele a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletében meghatározott, a jövőben hozzá tartozó iskola- és ifjúsági fogászati körzet további ellátásáról.
 
A DentoGál Kft.-vel történő szerződés 2019. szeptember 1-jei hatályba lépésének időpontjával a Dr. Balassa Katalin ügyvezető-fogszakorvos által képviselt COVENTINA 101 Egészségügyi Szolgáltató
Bt.-vel kötött szerződés hatályát veszti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Balassa Katalin kérelmének megfelelően a megszüntető szerződést aláírja.
 
Dr. Gál József Miklós, a DentoGál Kft. ügyvezetőjének 2019. 07. 16. napján kelt kérelmének megfelelően a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DentoGál Kft. a Pilisvörösvár, Fő u. 130/A. I./2.
szám alatti fogorvosi rendelőt fióktelepként bejegyeztesse, s ott a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó rendelési időn kívül a működési engedélyben foglaltak alapján magánrendelést folytasson,
amennyiben a Szakorvosi Rendelőintézettel rendes felmondási idő kikötése mellett, bérleti díj megfizetésére vonatkozó megállapodást kötnek, mely megállapodás csak a fogászati alapellátási szerződés
hatálya alatt lehet érvényben.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Járőrszolgálatra vonatkozó korábbi megbízási szerződés megszüntetése

és új megállapodás megkötése a pilisvörösvári körzeti megbízottakkal, valamint az 51/2019. (IV. 25.) Kt. sz. határozatban a Pilisvörösvári Rendőrőrs számára biztosított
 támogatások új szerződésbe foglalására vonatkozó felhatalmazás jóváhagyása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 127/2019., 127-2/2019., 127-3/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  
Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a kiosztott 127-2/20219. sz. illetve 127-23/2019. sz. módosításokkal.
Elmondta, hogy korábban volt egy jól kialakult gyakorlat a rendőrséggel a közbiztonság fokozása érdekében – az önkormányzat a körzeti megbízottal megbízási szerződést kötött túlszolgálat
finanszírozására, így munkaidőn túl teljesítettek járőrszolgálatot, és a közterület-felügyelővel járőröztek.    
Szigeti János mb. kapitányságvezető most levélben tájékoztatta arról, hogy az alapfeladatok ellátásnak javítását célzó önkormányzati felajánlásokat külön szerződésben kell rögzíteni, nem jó az eddig
bevált szerződéses forma. A körzeti megbízotti túlszolgálatra vonatkozó jelenleg hatályos megbízási szerződéseket közös megegyezéssel meg kell szüntetni, s a túlszolgálat ellátására a
„Lakosságorientált Rendőrségi Modell” alapján új megállapodást kell kötni.
A hatályos jogszabályok alapján az érintett rendőr részére az önkormányzat nem teljesíthet pénzkifizetést, így az önkormányzat a PMRFK-val kötne szerződést, s a PMRFK részére utalná át a
pilisvörösvári körzeti megbízottak által teljesített túlórák ellenértékét, a PMRFK által készített kimutatás alapján. Az új megállapodás egyeztetése még folyamatban van a rendőrkapitánysággal.
Fontos szempont, hogy kizárólag Pilisvörösvár településen lássák el a körzeti megbízottak a túlórára vonatkozó feladataikat, és ne más településen.
Kiosztós anyagban mindenki megkapta a 127-2/2019. és a 127-3/2019. sz. kiegészítéseket.
Ismertette a Budaörsi kapitányság módosító javaslatát I. sz. hat. javaslat (127-2/2019. sz.), mely a szerződéstervezetre vonatkozik:
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs kijelölt kapcsolatartója minden hónap 25. napjáig felveszi a kapcsolatot Pilisvörösvár Város Önkormányzatának kijelölt
kapcsolattartójával annak egyeztetése végett, hogy a következő hónap során – rendőrszakmai szempontokra is figyelemmel – elsősorban a Város mely részén indokolt az 1. számú pontban meghatározott
közbiztonsági feladatok ellátása.
 
Dózsa György körzeti megbízottat időközben más területre helyezték, pilisvörösvári feladatait Kohlhoffer Rudolf, az újonnan kinevezett körzeti megbízott vette át.
A „Lakosságorientált Rendőrségi Modell” alapján Finta Balázs körzeti megbízott lakhatási támogatásban részesül. Javasolja, hogy az új körzeti megbízott is kaphasson lakhatási támogatást, mely a 127-
3/2019. sz. kiosztós anyagban szerepel.
Fontos szempont, hogy a körzeti megbízottak a továbbiakban is ellássák a feladatot a városban, az önkormányzat/hivatal számára. Fontos feladat és cél a közbiztonság- és a lakosság biztonságérzetének
növelése.         
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A jelenlegi szabályozás szerint a helyi közbiztonságot érintő feladatok, vagyis a havi, összesen 40 órás (fejenként 20 órás) járőrszolgálat ellátása után fizetnék a
túlóraszolgálatot. Sajnos az elmúlt három hónapban nem volt lehetőség arra, hogy túlmunkát lássanak el a körzeti megbízottak, mivel Budaörs nem hagyta jóvá a korábbi szerződésforma aláírását. Ezért
javasolják, hogy a Képviselő-testület támogassa, hogy a 2019. évben eddig fel nem használt túlórakeret 2019. év végéig elosztva fel tudják használni.
A Budaörsi Rendőrkapitányság által véleményezett új szerződéstervezet kizárólag 2019. december 31-ig szól és van benne rendes felmondási lehetőség.
A rendőrök tekintetében jogszabály szerint havonta összesen 40 óra túlóra rendelhető el.
A körzeti megbízottak elmondása szerint hónapok óta nincs (vagy alig van) államilag elrendelt túlórájuk, így a körzeti megbízottak keresete csökkent. Mindenképpen szeretnék, ha a körzeti megbízottak
a jelenlétükkel növelnék a város közbiztonságát, ezért fontos a Budaőrs által aláírandó szerződésforma megkötése.
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Arra törekszenek, hogy folytatni tudják a havi elrendelhető túlórákat.
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzat számára az a fontos, hogy a havi 40 órás (fejenként 20 órás) járőrszolgálat valóban teljesüljön, s ha nem valósul meg, akkor ne kerüljön elszámolásra
az időszak.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Nem szeretnék, ha a körzeti megbízottak rosszul járnának, és a jogszabály szerinti túlórájukat túllépnék, azaz az önkormányzat által finanszírozott túlórákkal „kiütnék” az
állami túlóra lehetőségét. Ennek a veszélye jelenleg nem áll fenn.  
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Az önkormányzati túlórákat ellenőrizniük kell, és figyelemmel kell kísérniük.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A körzeti megbízottak havi 40 órás (fejenként 20 órás) járőrszolgálatát szeretnék fenntartani. A jelenlegi állás szerint december 31-ig a fel nem használt túlórakeret
elosztva kiadható. Kérdése, hogy rendőrségi túlóra van-e elrendelve?
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Ha egy évet vizsgálnak, akkor látható, hogy az éves túlórakeret felét az önkormányzati feladatellátás kimeríti. Igen, természetesen most is van a hatóság által
elrendel túlóra. Jogszabály nem engedélyezi az évi 416 óra túlóra túllépését.
  
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kérdése, hogy a havi, az önkormányzat által finanszírozott 40 órás járőrszolgálat jó a körzeti megbízottak számára vagy nem?
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Véleménye szerint az önkormányzat által finanszírozott, fejenként 20 órás szolgálat vállalható.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A céljuk az lenne, hogy szeretnék a körzeti megbízottakat megtartani, és hogy minél többet legyenek jelen a városban. Semmiképpen nem szeretnének egy olyan
elgondolást véghezvinni, amely a körzeti megbízottak számára nem elfogadható, ezért kérdi a véleményüket.   
 
Koczka Gábor rendőrségi tanácsos: Kérdése, hogy a szerződéstervezetben az szerepel-e, hogy az önkormányzat egy óra után mekkora összeget fizet?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A Képviselő-testület korábbi határozatban döntött arról, hogy a körzeti megbízottakkal megbízási szerződést köt, havonta összesen 40 órás, a város közigazgatási
területén, a rendőri munkaidőn túl teljesítendő járőrszolgálatra, nettó 1.300 forint/óra megbízási díjjal. Lehet, hogy ezért a juttatásért az önkormányzat kevesebbet fog időben kapni a jövőben, mint 40
óra, mivel a jövőben az Önkormányzat által elrendelt túlórát a rendőr munkáltatója fizeti majd ki a rendőrségi túlóradíjjal számolva, ami több mint az önkormányzati túlóradíj.  
 
Koczka Gábor rendőrségi tanácsos: Amennyiben a rendőri szolgálatot túllépik – amire van esély –, akkor az önkormányzatnál ellátandó járőrszolgálatra már nem lesz lehetőség. Úgy tudja, hogy az
önkormányzati túlóra végzése közben, amennyiben rendőrként lép fel a körzeti megbízott, akkor annak a túlóra díjazásának különbözetét átveszi a Megyei Kapitányság.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A megállapodásban erre vonatkozó rész nem került rögzítésre.
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: A körzeti megbízottaknak a rendőrség állományában van egy bizonyos órabére. A Pest Megyei Kapitányság arra tett ígéretet, hogy ezt az órabért kiegészíti.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A szerződéstervezetben az összegek nincsenek meghatározva.
Korábban az önkormányzat szerződést kötött a körzeti megbízottakkal, az új rendszer szerint pedig az önkormányzat a PMRFK-val is kötne szerződést.
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzat a fedezetet biztosította a feladatellátásra. Szerették volna, ha a járőrszolgálat ellentételezéseként a megállapodásban meghatározott összeget a körzeti
megbízottak részére kifizethetik. Az semmiképpen nem lesz elérhető, hogy a környező településekkel együtt egységes díjat tudnak megállapítani, mert minden településen mások az előzmények és a
pénzügyi lehetőségek.
Ha az önkormányzat egy fix összeget ír a szerződésbe, azt a PMRFK-nak mindenképpen ki kell egészítenie, ha nem éri el az összeg az érintett óradíját. Az elkészített szerződéstervezet erről is szól. Pl. a
jelenlegi szerződésben (bruttó) 1500 forint van meghatározva. Ha a körzeti megbízott óradíja a PMRFK-nál 2000 forint, akkor a különbözeti összeget a megyének ki kell egészítenie.    
Az önkormányzat számára a fontos szempont az, hogy a rendőrök (körzeti megbízottak) ne változtassanak a jelenlegi munkahelyükön, ne menjenek el. A járőrszolgálatért kapott túlórapénzzel a bérüket
ki tudják egészíteni.  Ezért keresik a közös megoldást a túlszolgálat finanszírozására.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmonda, hogy a Budaörsi kapitányságvezető jelezte, hogy a jelenleg hatályos megbízási szerződéseket közös megegyezéssel meg kell szüntetni, és új
megállapodást kell kötniük. Véleménye szerint egyik fél számára sem jó, hogy nem tudják megbízni a munkavállalókat a járőrszolgálat ellátására. Korábban ezek a közös járőrözések jól működtek,
eredményesek voltak. A szerződéstervezet tartalmaz 30 napos felmondási időt. Amennyiben kiderül, hogy nem működik valami a gyakorlatban, akkor lehetőség van a szerződést felmondani és új jogi
megoldást keresni.
 
Gromon István polgármester: Kéri, hogy Jegyző asszony tájékoztassa a jelenlévőket az elszámolásról és a kifizetésről.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A megállapodásban rögzítve van az elszámolás és a kifizetésre vonatkozó mutatók.    
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Elmondta, hogy a rendőrségi rendszerben vezetik a túlórákat. A hónap végén készül egy zárás, melyet megküldenek a Pest Megyei Gazdasági Igazgatóságra.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzat a teljesítésigazolást kiadja és utána az (a hónap 20. napjáig) ellenértékét utalják.
           
Gromon István polgármester: Az önkormányzat költségvetésében szerepel a feladatellátásra vonatkozó előirányzat. Az elmúlt időszakban nem teljesítettek túlszolgálatot, így a fennmaradó időszakban
az elvégzett túlórák után az összeg kifizethető. 
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Úgy gondolja, hogy a körzeti megbízott vállalhat 30 órát is – amennyiben nincs a rendőrség által elrendelt túlóra. Ez a szerződés december 31-ig lenne hatályos.
Abban az esetben, ha valamelyik körzeti megbízottnak nagyon sok a rendőrségi túlórája, akkor az önkormányzati túlszolgálatból vissza kell venni. Mindenképpen negyedévenként felülvizsgálják a
túlóraszámokat. Szigeti János kapitányságvezető ígéretett tett arra, hogy a túlórára vonatkozó különbözet összegét biztosítják az érintett számára.
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Úgy gondolja, hogy a jelenleg előttük álló szerződésmódosítás sem a város, sem a körzeti megbízottak javát nem szolgálja. Állami feladatellátásról van szó, nem gondolja,
hogy az önkormányzatnak kellene a túlszolgálatot finanszíroznia, hogy a közbiztonságot fenntartsák a városban. Az elhangzottak alapján úgy ítélte meg, hogy nem biztos, hogy teljesülni fog az
önkormányzat által korábban finanszírozott és jól működő közös járőrözések. Nem gondolja, hogy jó megoldás, ha a korábbi megállapodást felbontják. Milyen garancia van arra, hogy marad-e
kapacitás, s hogy az önkormányzati túlórát el tudják látni?      
 
Koczka Gábor rendőrségi tanácsos: Elmonda, hogy voltak olyan évek, amikor július végére a rendőri állomány 40%-a az éves túlórakeretet kihasználta.    
 
Forgács Péter őrsparancsok helyettes: Jelenleg nincs tudomásuk olyan feladatellátásról, amely elvonná az állományt az önkormányzati feladatellátástól. Az alapfeladatokat a rendőr ellátja a szolgálati
ideje alatt. Egyébként a rendőr a szabadidejét „áldozza fel”, hogy túlmunkában járőrszolgálatot lásson el az önkormányzat megbízásából.  
 
Kőrössy János: Úgy gondolja, hogy a legalsó határértéket, a „minimál összeget” tudni kellene. Tudni kellene, hogy mi az, amit a rendőrség még elfogad, és a szerződésben rögzíthető, viszont magasabb
óraszámmal. A túlóra-különbséget a rendőrség fogja finanszírozni. Viszont az óraszámot emelni kellett volna a meglévő keretből.  A rendőrök szempontjából az a legjobb megoldás, ha a fizetésük után
megkapják a túlóra után is a járandóságot.
 
Gromon István polgármester: Több esetben egyeztetett a rendőrséggel a témában.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kérdése, hogy korábban hány elrendelt túlórája volt a körzeti megbízottnak/megbízottaknak. További kérdése, hogy ezt a lehetőséget jónak tartják-e?
 
Finta Balázs körzeti megbízott: Kb. 15 óra túlórája volt az előző hónapban. Mindenképpen úgy gondolja, hogy teljesíteni tudja az önkormányzati járőrszolgálatot, és jónak tartja, a túlórakeretet fel
tudják használni.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: A jelenlegi mb. őrsparancsnok is támogatja ennek a szerződésnek a megkötését és a túlszolgálat finanszírozását.
 
Kőrössy János: Polgármesterként látnia kell azt, hogy mi a legalsó határ, amit még a másik fél elfogad. Kérdése, hogy az önkormányzatnál ki készíti a járattervet és mi alapján?
A II. sz. határozati javaslatban szerepel, hogy „felhatalmazzák a polgármester a szerződés aláírására...”, szeretné, ha a módosítást a szerződéstervezet aláírás előtt a Képviselő-testület újra tárgyalná.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy az ülésanyag megküldése után érkezett Szigeti János kapitányságvezető módosító javaslata a szerződéstervezetet érintően, mely a kiosztós anyagban
megtalálható.       
 
Koczka Gábor rendőrségi tanácsos: A járattervet minden esetben egyeztetik a Hivatallal.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a „Lakosságorientált Rendőrségi Modell” alapján történtő szerződésből minden egyéb juttatást szükséges törölni és egy új
megállapodást kell elfogadni. Ezért az egyéb juttatásokról külön szükséges dönteni, illetve külön megbízási szerződést kell kötni.   
A rendőrséggel történt telefonos egyeztetés alapján kéri törölni a határozatból a következő mondatot: A túlórát az állományilletékes parancsnok az Önkormányzat által minden hónap elején átadott
járatterv alapján rendeli el és igazolja.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Javasolja, hogy a törölt rész helyet a következő kiegészítéssel egészítsék ki a határozatot: A 2019. évben fel nem használt túlórakeret a 2019. év végéig elosztva
felhasználható.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot az ismertetett módosításokkal.
 
No.: 3 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen szavazatával hozta. (1 képviselő a szavazásban nem vett részt)        
 
Gromon István polgármester: Jelezte, hogy elfelejtett szavazni, ezért kéri, hogy ismételjék meg a szavazást.
 
Ismételten szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot az ismertetett módosítással.  
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári körzeti megbízottakkal a 192/2017. (XI. 30.) Kt. sz. határozat alapján
kötött megbízási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a „Lakosságorientált Rendőrségi Modell” alapján új megállapodás megkötéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitánysága 2019. 07. 09. napján küldött tájékoztatása alapján a
pilisvörösvári körzeti megbízottakkal a 192/2017. (XI. 30.) Kt. sz. határozat szerint kötött megbízási szerződéseket közös megegyezéssel megszünteti, és a havi összesen 40 órás túlszolgálat ellátására a
„Lakosságorientált Rendőrségi Modell” alapján új megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-Főkapitánysággal a két pilisvörösvári körzeti megbízottra vonatkozóan, a 192/2017. (XI. 30.) Kt. sz.
határozatban foglalt tartalommal, de úgy, hogy az Önkormányzat a PMRFK-val szerződik, s a PMRFK részére utalja át a pilisvörösvári körzeti megbízottak által teljesített túlórák ellenértékét. A 2019.
évben fel nem használt túlórakeret a 2019. év végéig elosztva felhasználható.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Kőrössy János Képviselő úr hozzászólása a témához a jegyzőkönyv számára nem hallható/értelmezhető, mivel nem kapcsolta be a mikrofont.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Mindenképpen úgy gondolja, hogy a szakmai háttér adott ahhoz, hogy a megállapodást/ajándékozási szerződést megalapozottan állítsa/állítsák össze, közösen a Budaőrsi
Kapitánysággal. Egyébként a munkamenet hatékonyságát tekintve nem javasolja, hogy a Képviselő-testület újra napirendre vegye a témát, mellyel akadályozzák a Hivatal munkáját. Egy ajándékozási
szerződést a jogi referenssel és ügyvédi véleményezéssel el tudnak készíteni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel Képviselő úr javaslatát – mely a jegyzőkönyv számára nem volt hallható.
 
No.: 5
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatot a jelenlévő képviselők (11 fő) 2 igen és 8 nem szavazatával elutasította.             
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata az 51/2019. (IV. 25.) Kt. sz. határozatban foglalt, a rendőrségi alapfeladatok ellátásnak
javítását célzó önkormányzati felajánlásokra vonatkozó külön szerződés aláírásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitánysága 2019. 06. 12. napján érkezett tájékoztatása alapján az
51/2019. (IV. 25.) Kt. sz. határozatban felsorolt, a rendőrségi alapfeladatok ellátásnak javítását célzó önkormányzati felajánlásokra vonatkozóan új szerződést köt, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Budaörsi Rendőrkapitánysága által a későbbiekben megküldendő minta alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő III. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata az új körzeti megbízott számára történő okostelefon vásárlásáról és használatba adásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs vezetőjének 2019. 07. 26-i kérelmére hivatkozva Kohlhoffer
Rudolf körzeti megbízott számára szolgálatellátásának megkönnyítésére okostelefont vásárol bruttó 70.000 forint erejéig, és azt a körzeti megbízott használatába adja annak érdekében, hogy azt körzeti
megbízotti jogviszonya alatt, szolgálata teljesítése közben használja.
 
Fedezet forrása: a 87/2019. (VII. 15.) Kt. sz. határozat alapján beszerzendő mobil rendszámfelismerő rendszer beszerzéséből fennmaradó összeg és a 2019. évi költségvetési rendelet általános tartaléka,
bruttó 70.000 forint erejéig.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.             
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztott 127-3/2019. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata az új körzeti megbízott számára történő lakástámogatás megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs mb. Őrsparancsnokának 2019. 08. 01. napján kelt kérelme alapján
Kohlhoffer Rudolf körzeti megbízott havi 18.000 forint lakhatási támogatást állapítson meg, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) rendelete 3. melléklete alapján.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár város településrendezési eszközeinek módosítása:

 a módosított Településszerkezeti terv és leírása
 valamint a módosított Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv elfogadása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 128/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat illetve a
rendelet-tervezet elfogadását.     
Az állami főépítész a záró szakmai véleményében a jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban néhány elírásjellegű hiba pontosítására hívta fel a figyelmet, melyeket helyesbítettek.  
A záró szakmai véleményben az állami főépítész a településrendezési eszközök módosításával, a lefolytatott településrendezési eljárással kapcsolatban kifogást nem emelt.  
 
Kálmán Kinga főépítész: A témát már számtalan esetben tárgyalta a Képviselő-testület. A jogszabályokban meghatározott eljárásrendet követték. Jelen esetben a teljes anyagot kell a Képviselő-
testületnek jóváhagynia, mely magában foglalja a Településszerkezeti terv és a HÉSZ módosítását. A Településszerkezeti tervet határozattal fogadja el a Képviselő-testület. A határozathoz három
melléklet tartozik:
1. melléklete a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása,
2. melléklete a településszerkezeti tervlap részterületeken történő módosítása,
3. melléklete a Biológiai aktivitásérték-számítás.
A tervlappal összefüggésben elmondta, hogy a tervanyagok MapInfo állományban, egységes szerkezetben készültek. Ez a rendszer a jövőben nagymértékben megkönnyíti a munkájukat.
A HÉSZ-t rendelet formájában fogadja el a Képviselő-testület, melynek a tervlapjai szintén egységes szerkesztésben és ugyanebben az állományban találhatóak. Ez egy térinformatikai program, amely a
helyrajzi számhoz kapcsolva nagyon sok adatot tud megőrizni.
 
Pintér Ferenc tervező: Elkészítették a Pilisvörösvár közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti terv- illetve a Szabályozási tervlapokat. A belterületi és külterületi részek tekintetében
1:2000 méretarányú, A3-as szelvényekben, lapozható formában lesz elérhető a dokumentáció.      
Az állami főépítész hozzájárulását adta az OTÉK-tól eltérő rendelkezések HÉSZ-ben történő alkalmazásához, amely a jelenleg bevezetett „G-ált” jelű (általános gazdasági területi) övezeteket érinti.
Erre azért volt szükség, mert a korábbi tervhez képest a jogszabályok megváltoztak, és olyan területek is átkerültek G-ált övezetbe, amelyek korábban a kereskedelmi szolgáltató övezetben voltak.  
Azokon a területeken indokolt volt ez az átsorolás, ahol ipari és kereskedelmi-szolgáltató rendeltetések vegyesen vannak jelen. A Gksz kategória által meghatározott zöldfelületi arány 20%-os, az OTÉK
szerint viszont 25%-os az előírás. Így a jövőben a G-ált jelű övezetekben a megengedett legkisebb zöldfelület 20%-os, illetve ugyanezen övezetekben a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés elhelyezése megengedett. 
 
Kőrössy János: A Búcsú térrel kapcsolatosan már többször jelezte, hogy mindenképpen maradjon zöldfelület, és ne lehessen beépíteni a területet. Úgy tudja, hogy személyétől függetlenül a Szebb
Környezetünkért Egyesület is hasonló kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Búcsú tér tekintetében. 
Korábban javasolta, hogy számára nem probléma, hogy engedélyezik a 6 méteres helyett a 7,5 méteres épületmagasságot a gazdasági területeken, de szükség van kompenzációra, hogy ne úgy nézzen ki
az iparterület, mint ahogy most kinéz. Máshol az iparterületi részek fákkal vannak körbevéve, takarva a magas épületeket. Ez esetben a hátrányok nincsenek kezelve semmilyen módon, vagyis itt a
környezetjavítás szempontjából tenni kellene valamit. Elmondta, hogy a szavazás során tartózkodni fog, és ezzel a döntésével nem a tervezők munkáját bírálja. 
 
Kálmán Kinga főépítész: A határozat 2. mellékletének szöveges részét javasolja kiegészíteni: „. a településszerkezeti tervlap részterületeken történő módosítását, amely egységes szerkesztésben a 2018-
as alaptérképre kerül, MapInfo állományban. A HÉSZ-módosító rendelt 32. §-át szintén javasolja kiegészíteni az ismertetett szövegrésszel.
 
Kőrössy János: Kérdése: miből állapítható meg, hogy egy gazdasági tevékenység mennyire zavaró a környezetére?
 
Kálmán Kinga főépítész: Országos jogszabály határozza meg, hogy zavaró-e, vagy milyen mértékben hat a gazdasági tevékenység a környezetére. Minden területtípusra meg vannak határozva a
környezeti határértékek (pl. zaj, rezgés, légszennyezés, stb.), amelyeket a telekhatáron mérve kell megállapítani. Az a tevékenység nem zavaró a környezetére, amelyik a szomszédos lakóterülethez
rendelet határértékeket nem lépi át.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár város Településszerkezeti tervének módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Pilisvörösvár Város
Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1., 2. és 3. melléklete szerint módosítja.
Jelen határozat

1. melléklete a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítását,
2. melléklete a településszerkezeti tervlap részterületeken történő módosítását, amely egységes szerkesztésben a 2018-as alaptérképre kerül, MapInfo állományban,
3. melléklete a Biológiai aktivitásérték számítását tartalmazza.

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek és az
eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását az ismertetett kiegészítéssel.
 
No.: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2014. (VI. 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.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   
 
 

4. napirendi pont
A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló

önkormányzati rendelet módosítása (árván maradt gyermekek támogatása)
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 121/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Helyi Szociális Kerekasztal is tárgyalta és támogatta a rendelet-
tervezet elfogadását.  
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: A legutóbb ez év február 7-i ülésén vizsgálta felül a rendeletet a Képviselő-testület.
A közelmúltban sajnos két esetben is előfordult, hogy gyermekek úgy maradtak árván, hogy mindkét szülőjüket elvesztették. Az eddigi gyakorlat és a jelenlegi szabályozások szerint az ilyen esetekben
az önkormányzat azonnali, egyszeri krízistámogatással segíti/segítette a gyermekeket.   
A Hivatal minden egyéb segélyezési lehetőséget is megvizsgált az árván maradt gyermekek esetében, és intézkedett a támogatás folyósításáról is, a rendeletben meghatározott keretösszeg szerint.
Az érintettek jelenleg is kapnak lakhatási támogatást 2500 forint/hó/fő összegben. A rendelet hatálybalépését követően biztosítani tudják részükre a 10e forint/hó/fő lakhatási támogatást, illetve a
támogatás megállapításakor a jövedelemhatár is magasabb lehet, mint a felnőttek esetében, tehát az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350%-áig terjedhet.      
A folyósítás tekintetében is enyhítették a rendeleti szabályozást, miszerint a megállapított támogatás az árván maradt jogosult esetében – minden hónap 10. napjáig – a házipénztárból is kifizetésre
kerülhet.  
 
Kőrössy János: Az előterjesztésben a következő olvasható: „. Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek adható, aki egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti haszonélvezeti jogával nem rendelkezik,
lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs…”
Ez esetben számára nem egyértelmű, hogy az ingatlan/lakás, melyben élnek, az vagyonnak számít, a rendelet pedig másként fogalmaz.
További kérdése, hogy a gyermekek esetében a gyám fogja felvenni a támogatási összeget?
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: A vagyont a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza. A szabályozás alapján a támogatást igénylő, az arra jogosult
tulajdonában lévő ingatlan tekintetében, amelyben életvitelszerűen él, nem számít vagyonnak. A jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen jövedelem és vagyon vehető figyelembe a támogatások
során.
Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik, tehát ha a szülők meghaltak, a gyámhatóság gyámot rendel ki részére. A gyám lehet pl. a nagykorú testvér vagy nagyszülő is. A
kiskorú vagyonát a gyám kezeli, a támogatási összeget is ő veheti át.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

5. napirendi pont
A „Járda-, útépítés, rekonstrukció Pilisvörösváron” közbeszerzési eljárás keretében a „Járda építése a Görgey és a Klapka utcában” tárgyban

 a Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása, pótmunka megrendelése
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 124/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
    
A Klapka utca végén, a Vörösvárbánya vasúti megállóhoz vezető szakaszon a tervek szerint csak 1 méter széles járda épülne. A terepviszonyok miatt a munkák tervezése során úgy látták, hogy a
meglévő rézsű állékonyságát tekintve ezen a kb. 55 méternyi szakaszon csak keskenyebb járda épülhet, bár az alapgondolat az volt, hogy az új járdák mindenhol legalább 1,5 méter szélességben
készüljenek el.
A kivitelezés folyamatában a kivitelezővel folytatott egyeztetések során kiderült, hogy a rézsű megbontása szélesebb vonalban is lehetséges, sőt a munkagépek helyigénye miatt az előkészítés eleve
nagyobb földkitermelés igényelt. Közben ugyanezen járdával kapcsolatban lakossági igény és képviselői észrevétel is érkezett, miszerint a Görgey utca csatlakozásánál a meglévő rézsű gátolja az autós
és gyalogos közlekedők láthatóságát. A rézsű további „lefaragása” így a közlekedésbiztonságot is növeli.
Fenti indokok alapján kb. 55 méteresen szakaszon kérték a járda kiszélesítését fél méterrel, hogy a Klapka utcai járda egységesen 1,5 méter széles legyen.
A kivitelező árajánlata a járdaszélesítésre és a további földmunkára összesen bruttó 422.529 forint többletköltséget jelent.
 
Kőrössy János: A Görgey és a Klapka utcában történt járdaépítéssel összefüggésben elmondta, hogy nem előnyös, hogy a két utca kereszteződésnél elmaradt az úttest ívének kiépítése. Valószínűleg így
a járda szegélyét az autósok tönkre fogják tenni.
Véleménye szerint előre látható volt – amit korábban jelzett is –, hogy nem csak az 1 m-es járdát, hanem a 1,5 m szélességűt is elbírják a Klapka utca végén a terepviszonyok. A helyszínt megtekintette
és úgy látta, hogy számos észrevétele a járdaépítés kapcsán nem lett javítva/korrigálva. Sajnálatos módon a kapubehajtóknál 15%-os emelkedő került kialakításra.   
 
Gromon István polgármester: Az önkormányzat jelen esetben olyan részen építtet járdát, ahol az elmúlt nagyságrendileg 30 év alatt burkolat részek, kapubehajtók lettek kialakítva, és még a
terepviszonyok is nehezítették a járdaépítést, a szintemelkedés kb. 2-3%-os. Nem lett volna célszerű minden ingatlan előtt a kapubehajtót felszedni. Ezért a tervezés során igyekeztek a legjobb
megoldásokat megkeresni, figyelemmel voltak az úttest szintjére, illetve a terepviszonyokra.     
A Klapka utcai útkorrekció ötletével összefüggésben elmondta, hogy egy útépítést terveztetni kell, az adott helyen zárt csapadékvíz-elvezető csatornát is szükséges lenne kialakítani, melynek az
összköltsége igen jelentős kiadást okozna az önkormányzatnak.  Jelen esetben járdát építenek a Klapka utcába, nem utat.    
 
Kőrössy János: Készített fotókat, melyeken látható, hogy milyen mértékű a szintkülönbség. A szintemelkedés, melyet polgármester úr említett, nem felel meg a valóságnak, több annál.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Az előterjesztés kizárólag arról szól, hogy a járdát kiszélesítik, melyhez fedezetet kell biztosítaniuk.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a „Járda-, útépítés, rekonstrukció Pilisvörösváron” közbeszerzési eljárás keretében a
„Járda építése a Görgey és a Klapka utcában” tárgyban a Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról, pótmunka-megrendelés miatt
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nadi Építő és Szolgáltató Kft. - vel 2019. 06. 11. napján megkötött vállalkozási szerződés módosítására
-        felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben részletezett, és az építési naplóban is rögzített, előre nem látható pótmunkát (Klapka utcai járda kiszélesítése) megrendelje, bruttó

422.529 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 rendeletének általános
tartalék kerete, a 22. mellékletének 13. sora, 422.529 forint.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Közterületen engedély nélkül tárolt autók elszállítási lehetőségének

 jogi és gyakorlati biztosítása
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 126/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság
is tárgyalta és támogatta a határozat illetve a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Egyre nagyobb problémát jelentenek a közterületen engedély nélkül tárolt, esetenként roncs gépjárművek. A közterület-felügyelő év eleje óta jó eredményt ért el a
hatósági eljárások során. Vannak viszont olyan közterületen tárolt gépjárművek, ahol a tulajdonos vagy üzembentartó nem található meg pl. a tulajdonos meghalt, az értesítést a tulajdonos nem vette át,
tehát a hatóság nem tud eljárni az ügyükben, sajnos a felszólítások eredménytelenül zárultak, hiába tartalmaz bírságolási lehetőséget a rendeletük. Ezért az erre vonatkozó, elszállítási lehetőségre utaló
szabályozást szeretnék – a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló – rendeletbe foglalni.  
Az önkormányzat tehát bizonyos feltételek fennállása esetén saját költségén elszállíttatja a gépjárművet, a jármű tulajdonosa pedig napidíj és az elszállítási költség megfizetése után kiválthatja a
gépjárművét. 6 hónap tárolás után a bontó a ki nem váltott járművet szárazra fektetheti (a veszélyes anyagokat eltávolítják), és az autó alkatrészként értékesíthető.
Időközben megérkezett a XVII. kerületi bontó szerződéstervezete is, melyben látható, hogy a tárolási díjért akkor nem kell fizetni, ha 6 hónap tárulás után a bontó tulajdonába kerül a gépjármű. Az
ajánlatkérés alapján beérkezett konkrét ajánlatok összehasonlítása még folyamatban van.
 
Kőrössy János: Mindenképpen úgy gondolja, hogy a város számára nagyon fontos, hogy a közterületek rendben legyenek, és örül az előterjesztésnek.    
További kérdése: mikorra várható, hogy a Klapka utcában található gépjármű elkerül a közterületről?
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Amennyiben a gépjárműnek van tulajdonosa, akkor igyekszenek az eljárás során a tulajdonossal elszállítani az autót a közterületről. Az érintett Klapka utcai autó korábbi
tulajdonosa meghalt. Időközben egy hozzátartozóval felvették a kapcsolatot. A forgalom biztonsága érdekében az autó környékén megnőtt faágakat levágták, viszont a kertészeti intézkedés költségeit
ráterhelték a tulajdonosra. Fontosnak tartják, hogy elsősorban az érintett személy szállíttassa el a gépjárművet a közterületről. Amennyiben nem történtik az ügyben előrelépés, akkor végrehajtják a
bírságot és a gépjárművet az önkormányzat elszállítatja a területről. Kéri, hogy legyenek még egy kis türelemmel, míg lezárul az eljárás menete, mivel az autó elszállíttatásához két eredménytelen
felszólításra van szükség.        
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a közterületen engedély nélkül tárolt gépjárművek elszállításával kapcsolatos szerződés
megkötésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy miután a közterületen engedély nélkül tárolt autók és motorkerékpárok elszállításának lehetőségét önkormányzati rendeleti
szinten megteremtette, felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a
járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályozásról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet szerinti feladatok ellátására az ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó
vállalkozással keretmegállapodást kössön a 2019. évre, bruttó 500 000 forintos keretösszegig.
 
Fedezet forrása: 2019. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete, 500.000 forint erejéig.
 
Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 14

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

 szavazatával megalkotta.
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Pilisvörösvár, 2939 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben

Pilisvörösvár, Csokonai u. 7. szám alatt található, magántulajdonban lévő
 ingatlanra teherként bejegyzett szolgalmi jog törlése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 116/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 2939 hrsz. – Pilisvörösvár, Csokonai u. 7. szám – alatti magántulajdonban
lévő ingatlant terhelő szolgalmi jog törléséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160. § - 5:163. § alapján a Pilisvörösvár 2939 hrsz. alatti
(Pilisvörösvár, Csokonai u. 7. számú) ingatlan vonatkozásában az 1937. évben, Pilisvörösvár Községi Tanács jogosult javára 19335/1937.12.09. számon bejegyzett szolgalmi jogot annak okafogyottsága
miatt törölteti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti tehertörlés érdekében az illetékes földhivatalnál lefolytatandó ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges okiratokat írja alá.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

8. napirendi pont
A Sporttelepen lévő nagy füves labdarúgópálya körüli

 világítás kiépítéséhez támogatás biztosítása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 131/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
A kivitelezés során vált láthatóvá, és a statikai vizsgálatok bizonyították, hogy a 10 méter magas, LED lámpatesteket tartó 6 db kandeláber a talajmechanikai vizsgálatok szerint kútgyűrűs, nyílt
talajvízszint süllyesztéses alapozást igényel, mivel a finomszemcsés homokrétegek nagyon lazák, teherviselésre nem alkalmasak. Az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest jelentős többletköltség
merült fel, így az önrész összegét is szükséges megemelni.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) is elfogadta PUFC kérelmére és a szakértői véleményre támaszkodva a megemelt pályázati támogatást.
Az egyesület saját költségén elkészíttette a geodéziai szakvéleményt, valamint az igazságügyi szakértői véleményt. Az önkormányzat tulajdonát képezi a spottelep, a pályázati támogatásokkal
gyarapszik az önkormányzati vagyon.
 
Kőrössy János: Kérdése, hogy a megvilágító lámpatestek az MLSZ előírásainak megfelelőek, vagy attól eltérő megvilágítás kerül kiépítésre? Nem került bemutatásra, hogy a lámpák hol fognak
elhelyezkedni, milyen fénypontmagasággal kerülnek telepítésre.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy a digitálisan megküldött anyagban minden műszaki paraméter megtalálható.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Úgy tudja, hogy amennyiben elkészül, a pályavilágítás megyei mérkőzések megtartására alkalmas lesz a pálya.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy időközben telefonon elérte az egyesület elnökét, aki elmondta, hogy az MLSZ-szabványnak megfelelő pályavilágítás kerül kiépítésre. A
műszaki tartalmat az MLSZ jóváhagyta, a pályázati támogatást kizárólag ez után kapja meg a kérelmező. A digitális anyag tartalmazza a műszaki részleteket is.     
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Sporttelepen lévő nagy füves labdarugópálya körüli világítás kiépítéséhez további
támogatás biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PUFC 2019. 07. 21-i kérelmére a pilisvörösvári Sporttelepen lévő nagy füves labdarúgópálya körüli világítás kiépítéséhez a
kútalapozás miatti bruttó 6.896.867 forint költségnövekmény miatt a további 2.500.000 forint TAO-pályázati önrészt biztosítja, a korábban megkötött megállapodás módosításával.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önrész biztosításáról szóló, és egyéb jogi garanciákat tartalmazó megállapodás módosítást aláírja azzal a feltétellel, hogy a pályázati
fenntartási időszak után a pályázati elemek térítésmentesen, külön nyilatkozat nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
 
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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A Pilisvörösvár Amur u. 26. szám (4500/14 hrsz-ú ingatlan)

előtti közterületrész használatba adási ügye
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 123/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: Az ingatlan tulajdonosa szerette volna üzembe helyezni a szennyvízcsatorna-rákötését. Az üzembehelyezési eljárás során a DMRV észlelte, hogy a
szennyvízbekötés és a vízbekötés nem az ingatlan területén biztosított, hanem közterületen. A közterületen lévő házi beemelő akna, illetve a hozzá kapcsolódó villamos csatlakozó hely állagmegóvása az
önkormányzat feladata, viszont a DMRV így nem veszi át üzemeltetésre a szennyvízcsatornát.
Az ingatlantulajdonos szerette volna rendezni a területet, de a Szabályozási terv szerint ez a rész közterület. A közterületnek ez a beugró része szintben is magasabban van, mint a közúti forgalom által
használt terület, így a közúti közlekedés szempontjából nem jelentene problémát, ha ez a beugrás megszűnne, s a közterület határvonala az utcában lévő többi ingatlannal megegyező határvonal
folytatásaként kiegyenesítésre kerülne. A módosítást azonban csak a Szabályozási terv következő felülvizsgálata során lehet megvalósítani.
Ahhoz, hogy a rákötés üzembehelyezéséhez hozzájáruljon a DMRV, elegendő az is, hogy ha a közterület tulajdonosa – az önkormányzat – hozzájárul ahhoz, hogy az átemelő területe elkerítésre
kerüljön, megakadályozva, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek az átemelőhöz és annak villamos csatlakozásaihoz.
A terület az ingatlan tulajdonosának használatába adható, így a szennyvízcsatorna-bekötés üzembehelyezéséhez a DMRV hozzájárul, és az ingatlanon felépült lakóépület használatbavételének és a lakók
beköltözésének nem lesz akadálya.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár, Amur u. 26. szám (4500/14 hrsz-ú ingatlan) előtti közterületrész
használatba adásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Amur u. 26. szám (4500/16 hrsz-ú) ingatlan tulajdonosainak az ingatlanuk előtti részen, a 4500/15 hrsz-ú
kivett közterület megnevezésű Amur utcából hozzávetőleg 22 négyzetméter nagyságú területet használatba ad 200 forint/m2/év áron addig, amíg a szabályozási terv módosítása lehetővé nem teszi, hogy
a közterületnek ezt a részét az ingatlantulajdonosok megvásárolhassák az Önkormányzattól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintetteket értesítse, az ingatlan használatával kapcsolatos közterület-használati megállapodást a fentieknek
megfelelő tartalommal aláírja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő szabályozási terv felülvizsgálatánál a közterület határvonalának fentiek szerinti módosítását kezdeményezze.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

10. napirendi pont
Pilisvörösvár 7551 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 120/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását a
következő módosítással: „.az ajánlat szerinti áfamentes, nettó 45.500.000 forint + Áfa vételáron...” kerüljön a szövegkörnyezetbe.  
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Az előterjesztésben olvasható a NAV állásfoglalása, amely kielégítő lehet az önkormányzat számára. A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült az a kérdés, hogy ha mégis
kiderül, hogy Áfa-köteles az adásvétel, és a szerződésben ez nincs rögzítve, ez esetben az önkormányzatnak kell fizetnie az Áfát? A pályázó is úgy határozta meg a pályázati összeget, hogy + Áfa. A
határozati javaslatot is ennek ismeretében javasolja módosítani a Pénzügyi Bizottság.
Továbbá a szerződésben is kéri, hogy hivatkozzanak a NAV állásfoglalására, de amennyiben kiderül a jövőben, hogy mégis Áfa-köteles az adásvétel, akkor ezzel a megoldással a vevőnek kell
megfizetnie az Áfa összegét, így az önkormányzat nem vállal kockázatot.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 7551 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3)
bekezdése, valamint a Képviselő-testület 62/2017. (III. 30.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 7551 helyrajzi számú önkormányzati
ingatlant értékesíti a LIEGL&DACHSER Logisztikai Kft. (2085 Pilisvörösvár, Ipartelep u. 1.) részére, az ajánlat szerinti 45.500.000 forint + Áfa vételáron úgy, hogy a szerződés megkötésekor Vevő a
vételárat egy összegben megfizeti az eladónak.
A LIEGL&DACHSER Logisztikai Kft. által benyújtott pályázat a 73/2019. (V. 30.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogi



A LIEGL&DACHSER Logisztikai Kft. által benyújtott pályázat a 73/2019. (V. 30.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogi
garanciákat tartalmazó adás-vételi szerződés aláírására.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Az Útőrház melletti buszmegállókhoz 1-1 db napelemes kandeláber telepítése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 125/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt készíttetett tervet és költségbecslést a gyalogátkelő létesítésére. A beruházás költsége tervezői költségbecslés alapján akkor 44 millió forint volt. Valószínűleg a
mai árakon a kivitelezés költsége még ennél is jóval magasabb lenne. Így merült fel, hogy napelemes kandelábert telepítsenek a buszmegállókhoz, mely lényegesen kisebb költségből megvalósítható, és
mégis javít a jelenlegi helyzeten. A Magyar Közút közútkezelő hozzájárulást adott a megállók környezetében a napelemes közvilágítási kandeláberek elhelyezésére. Ajánlatkérési felhívást tettek közzé,
melyben 1-1 db 6 méter magas kandeláber, LED fényforrással kerülne kihelyezésre.  
 
Kőrössy János: Ezt a napelemes megoldást nem tartja optimálisnak. A kiírásban a két legfontosabb paraméter nem szerepel, és az ajánlat sem tartalmazza ezeket. pl. hogy mi kerül megvilágításra és
egy egységnyi területre eső fényáram hány lux-ot tesz ki? A fénysűrűség is fontos, hogy mekkora a megvilágított felület. Az akkumulátorok kapacitása 0 fok alatt lecsökken. A napelemek által szolgált
feltöltési időtartam is csökken a téli időszakban, mivel a napfényes órák száma jóval kevesebb. Kérdése, hogy arra vonatkozó adat rendelkezésre áll-e, hogy az akkumulátorok milyen teljesítménnyel
bírnak? Arra vonatkozóan sincs adat, hogy a szélterhelést, hogyan bírják a kandeláberek.      
Úgy gondolja, hogy a közvilágítási rendszerre csatlakozva biztonságosabb rendszert tudnának kialakítani. Lényeges műszaki paraméterek nincsenek meghatározva.      
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: A napelemes közvilágítást máshol is alkalmazzák. Úgy emlékszik, hogy az érintett útszakasz egyik oldalán van kiépítve a közvilágítás, a másik oldalon nincs.
A közvilágítás kiépítésére nincs felkészülve az önkormányzat. Jelen esetben nem kiemelt gyalogátkelőhelyre vonatkozó világítást kell biztosítaniuk.
 
Kőrössy János: A kandeláberes közvilágítást pénzkidobásnak ítéli meg, mivel nincsenek tisztában azzal, hogy az eredmény az jó lesz.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata az Útőrház melletti buszmegállópárnál 1-1 napelemes közvilágítási kandeláber
telepítéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Útőrház melletti buszmegállópárnál 1-1 napelemes közvilágítási kandeláber telepítését a 2019. július 11-i ajánlatkérési
eljárásban legjobb ajánlatot adó kivitelezővel elkészítteti.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Útőrház melletti buszmegállópárnál 1-1 napelemes közvilágítási kandeláber telepítésére az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb
ajánlatot adó Green Plan Energy Kft.-vel a vállalkozási szerződést megkösse.
 
A kandeláberek telepítésére az Önkormányzat bruttó 1.050.000 forint keretösszeget különít el, melyből a Green Plan Energy Kft. részére maximum bruttó 961.170 forint kerül kifizetésre a világítási
tervben optimalizált oszlopméret függvényében. A Polgármesteri Hivatal a fennmaradó összegből a két alaptest betonozását elkészítteti.
 
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 (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.    
 
 

12. napirendi pont
Pilisvörösvár, Budai út Bányatelepi buszmegállónál lévő

gyalogátkelőhely forgalombiztonsági felülvizsgálata
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 122/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
A Bányatelepi buszmegállónál lévő gyalogátkelőhelynél történt balesetek következtében szakmai állásfoglalást kértek arról, hogy mivel lehetne biztonságosabbá tenni a gyalogátkelőhelyet.
A bányatelepi gyalogátkelőhelynél – a fénymérési adatok alapján – a közvilágítás rendkívül jó. A legnagyobb problémát az ELMŰ jelenti, mert amennyiben szakaszhiba merül fel, azt nem kezeli
megfelelően és időben. Az előterjesztésbe leírták, hogy az elmúlt egy év során hány esetben írásban jelezték az ELMŰ felé a meghibásodást annak kivizsgálását és javítását (összesen 9 esetben).
Példaként említette, hogy a városháza előtti szakaszon is nagyon sok probléma volt, amit az ELMŰ nem javított meg. Az önkormányzat egy vállalkozóval kimérte a hiba forrását, kijavították és azóta
jól működik a közvilágítás ezen a szakaszon. A Magyar Közút javasolta, hogy a jelenlegi gyalogátkelőhely táblákat cseréljék 900 x 900 mm-es fényvisszaverős hátterű táblákra.  
 
Kőrössy János: Az intézkedés nem tudja, hogy mennyire segít. Az önkormányzat megvizsgálhatta volna a korábbi észrevételeit, hogy az útburkolati jelek kiemeltek legyenek: piros alapon fehér
felfestéssel. A fénymérési jegyzőkönyvben nincs leírva, hogy az mikor történt, és hogy mikor volt az utolsó tisztítás. Ha a lámpatest búrája szennyezett, az sok fényt elnyel. A jegyzőkönyv szerint az
úttest két oldalán eltérő teljesítményűek a lámpatestek fényforrásai. Véleménye szerint ezeknek egyformának kellene lenniük. A jegyzőkönyv tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a korábbi
előterjesztésből hiányolt. Úgy gondolja, hogy az előző napirendnél – napelemes kandeláber – nem került minden lehetőség megvizsgálásra, melyet példával támasztott alá.
 
Gromon István polgármester: A bányatelepi gyalogátkelőhelynél – a fénymérési adatok alapján – a jegyzőkönyvbe leírtak alapján a közvilágítás rendkívül jó.
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: A szakértő megállapította, hogy a gyalogátkelőhely megvilágítása az előírásoknak megfelel, a fénymérés idén március 19-én az esti órákban készült. A
Magyar Közúttól kértek állásfoglalást, hogy milyen biztonságtechnikai eszközöket részesítenek előnyben a gyalogátkelőhelyek tekintetében. A válaszlevélben arról tájékoztatták a Hivatalt, hogy a
gyalogátkelőhelyek kialakítása megfelelő, kiépítése és forgalomtechnikája minden vonatkozó jogszabályt kielégít. A burkolati jelek módosítását vagy „okos zebra” kialakítását nem javasolják.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár, Budai út, Bányatelepi buszmegállónál új, fényvisszaverős „kijelölt
gyalogosátkelőhely” táblák kihelyezéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Közút Nzrt. szakmai álláspontjának megfelelően a 10-es úton a Budai út, Bányatelepi buszmegállónál lévő
gyalogátkelőhelynél a meglévő „kijelölt gyalogosátkelőhely” táblákat fényvisszaverős táblákra cserélteti.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a CSP Trade Kft.-től az árajánlat alapján megrendelje a táblák cseréjét, bruttó 105.410 forint kivitelezési díjjal.
 
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelete 22. mellékletének 13. sora
(Általános tartalék).
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta. (1 képviselő a szavazásban nem vett részt)    
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
Távozott Selymesi Erzsébet 2026-kor
A Képviselő-testület létszáma 10 főre módosult.
 
 

13. napirendi pont
Safecross intelligens gyalogosátkelő rendszer megvalósításának előkészítése

 a Budai út 4. előtti gyalogátkelőhelyen
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 132/2019., 132-2/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a kiosztott 132-2/2019.
határozati elfogadását.   
 
Fresz Péter: Elmondta, hogy szeretnék, ha ennek a területnek is biztosítva lenne a biztonságos gyalogátkelése, mivel több esetben történtek balesetek, illetve gyakoriak a közvilágítási hibák.
A megnövekedett belesetek után levélben megkereste a közút kezelőjét és állásfoglalást kért az intelligens gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségéről. A Magyar Közút elvi kifogást ezzel
kapcsolatosan nem fogalmazott meg. Időközben találtak egy céget, aki az intelligens gyalogátkelőhely kiépítésével foglalkozik. A cég referenciamunkáit is megnézték. Országos szinten, 52 helyszínen
készült intelligens gyalogátkelőhely pl.: Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Kecskemét, Dunaújváros, Budakeszi, Dunakeszi stb.
 
Gromon István polgármester: A Pénzügy Bizottság ülésen hosszan tárgyalták a napirendet. A Bizottság úgy gondolta, hogy jelen esetben az intelligens gyalogátkelő kialakításával kapcsolatosan még
a Közútkezelőnek is vannak aggályai, ezért támogatták inkább a kiosztott határozati javaslatot.
 
Ismertette a Magyar Közút állásfoglalását az intelligens gyalogátkelőhellyel összefüggésben, melyet Fresz képviselő úrhoz írtak:   
„.az Ön által leírt „okos zebra” paramétereit nem ismerjük, azt mindenképpen egyeztetni kell. Társaságunknak biztosítania kell, hogy az országban közlekedők egységes jelzésrendszerrel találkozzanak,
valamint az új megoldások egyértelműek, érthetőek és felfoghatóak legyenek. Mindezeket figyelembe véve társaságunk felállított egy bizottságot, amely a gyalogosok és kerékpárosok átvezetésének
biztonságával foglalkozik. Ezen bizottság felülvizsgálja a jelenlegi szabályozást, értékeli a megoldási ötleteket és javaslatokat fog adni az így előállított tanulmány segíthet kiválasztani azokat a
megoldásokat, amelyek elterjedhetnek az országos közutakon. Ameddig ez a tanulmány elkészül, kérjük szíves türelmét, valamint az együttműködését, stb.…”.   
    
A hivatali megkeresésre a következő választ írták, az útburkolati jelekkel kapcsolatosan:
„. sok helyen lehet látni piros háttéren kiemelt burkolati jelet. De az országos közutakon érvényben lévő közúti útburkolati jelek alakja mérete, színe és elrendezése ellentmond és nem alkalmazható. A
szóban forgó piros háttér nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A gyalogosok szempontjából kifejezetten csúszásveszélyesnek tekinthető, így az említett kialakítást nem támogatjuk...”    
 
Pándi Gábor alpolgármester: A város területén elkészített gyalogátkelőhelyek megfelelnek a jogszabályban előírt meghatározásoknak, illetve a forgalomtechnikai előírásoknak. Mindenképpen úgy
gondolja, hogy a legnagyobb nehézség a sűrűn előforduló közvilágítási hibák ezen a szakaszon. A Magyar Közút is arra törekszik, hogy országosan egy egységes megoldást dolgozzon ki. Úgy gondolja,
hogy a városban azokon a helyeken, ahol még nincs kihelyezve sárgán villogó jelzőlámpa, azokara a biztonság növelése céljából helyezzenek ki. A költségvetés tervezése során a jelzőlámpákra
fedezetet kellene biztosítaniuk. Így a város arculata is egységesebb lenne.          
 
Fresz Péter: Utánajárt a statisztikai adatoknak, mely alapján mérték a „megállni szándékozó hajlandóságot”. Ez a „normál” gyalogátkelőhelyek esetében 55% volt, az átépített intelligens
gyalogátkelőhely tekintetében ez 75%-ra emelkedett. Azt nem mondja, hogy 100%-os biztonságot fog nyújtani, mert lehetnek ezután is balesetek, de hatékonyabban növelné biztonságot.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Kérdése, hogy az útburkolatba épített lámpa mit világít meg?    
 
Fresz Péter: A gyalogátkelőhelyhez tartozó LED-világítás a felfestett szegélyhez kerülne beépítésre. A LED világítás egy szenzor bekapcsolásával lép működésbe, amikor a gyalogos megáll az
átkelőhelynél (nem folyamatosan világít), és mindaddig villog, amíg a gyalogos áthalad a zebrán.       
 
Schellerné Mikulán Anetta: Véleménye szerint a főút olyan nagymértékű gépjárműforgalomnak van kitéve, hogy a beépített világítás igen hamar tönkremenne, attól függetlenül, hogy a LED-ek
terhelhetősége elbírná a gépjárműforgalmat.
 
Fresz Péter: A téli időjárás a havas utak lefagyása sem okoz problémát, mivel a rendszerbe fűtőszál van beépítve, amely leolvasztja a lámpákról a havat/jeget. A lámpatestek egy különleges flexibilis
ragasztóval kerülnek az aszfaltburkolatba, amely a rezgéseket/mozgásokat követi. Véleménye szerint a 10-es útnak talán a legjobb minőségű szakasza a Bányatelepi rész.        
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Kérdése, hogy miért pont ezt a rendszert választották?
 
Fresz Péter: Szeretné kérni, hogy Gráf Tibor pilisvörösvári polgár is szót kaphasson, akivel kidolgozták az előterjesztést, hogy miért választották pont ezt a megoldást.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a Gráf Tibor hozzászólása engedélyezésének kérdését.
 
No.: 21
A Képviselő-testület a hozzászólás engedélyezését a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
 
Gráf Tibor: Elmondta, hogy a Magyar Közúttól azért kértek állásfoglalást, hogy támogatja-e az „okos zebra” kialakítását? Időközben kiderült, hogy a Közút egységes „okos zebrát” szeretne országosan
kialakítani, és kizárólag az ajánlatban megjelenített „SafeCross” lehetőséget támogatja. Az árajánlatban olvasható, hogy a Közút szakfelügyeletet kér. Ezért került kiválasztásra ez a gyalogátkelő
rendszer.
 
Gromon István polgármester: Úgy gondolja, hogy a Magyar Közútkezelő ellentétes választ adott a megkeresésekre. Idézte a választ, amit a Hivatalnak címeztek:
„. Bár már országos közúti referenciák is léteznek a legközelebb Budakeszi Polg. Hivatal előtt, nem igazán kedveljük sem elv, sem az üzemeltetés szempontjából...”  
Véleménye szerint a témában a Közútkezelőnek nincs végleges állásfoglalása, az intelligens gyalogátkelőhely működését, hatását még vizsgálják. Fontos lenne megvárni, míg kialakul egy országos
egységes szabályozás. 
Hangsúlyozta, hogy Képviselő úr és Gráf úr gondosan körbejárta a témát, amelyet tiszteletben tart és értékel. A problémához építő jelleggel álltak, mindent előkészítve tárták fel az előterjesztésben a
tényeket. Jelenleg nem tartja időszerűnek, hogy a témában a mai napon döntsenek.   
A kiosztott határozati javaslat lényege, hogy a közvilágítási hibáknak minél előbb véget kell vetni. Cél, hogy a gyalogosok megvédésére egy jól kialakult és a Közút részéről is előnyben részesített
rendszert alkalmazzanak. További szempont, hogy a jövőben ne csak a bányatelepi, hanem minden Fő utcai gyalogátkelőhelynél egységesen kerüljön kialakításra a legjobb megoldás.
 
Gráf Tibor: Polgármester úr említette, hogy a Hivatal előtti gyalogátkelőhelynél is számtalan esetben voltak szakaszhibák, melyeket a vállalkozóval vizsgáltattak ki, és az hárította el a hibát.
Javasolja, hogy a Bányatelepi részen is ugyanez a cég vizsgálja meg a szakaszt, és javítsa ki a hibát.  
 
Pándi Gábor alpolgármester: A szóban forgó két helyszín azért különbözik, mert Fő utcán –a Fő utca-felújítás következtében – a kandeláberes hálózat átkerült az önkormányzat tulajdonában, viszont
a Bányatelepi rész az ELMŰ tulajdonát képezi, és nem biztos, hogy a közvilágítás tekintetében egy külsős vállalkozó hibafeltárást végezhet. Az ELMŰ részéről elvárható lenne, hogy a rendszert ilyen
mértékű meghibásodás nélkül működtethesse. Elsősorban az ELMŰ-nek kellene a hibát kijavítania.  
 
Gromon István polgármester: Utána fognak járni, és megoldást keresnek arra, hogy a közvilágítás zavartalanul működhessen.
 
Kőrössy János: Számos helyen találkozott – pl. újabb autópályákon is – folyamatosan villogó LED-fényekkel, amelyek a sávelválasztást segítik. Mindenképpen úgy gondolja, hogy ennek a módszernek
van jövője. A rendszer egy bizonyos veszélyforrásra hívja fel a figyelmet, amely nem folyamatosan villog, hanem érzékeli a gyalogost, és akkor kapcsol csak be.     
 
Gromon István polgármester: Kérdése, hogy Fresz Péter képviselő úr az általa készített határozati javaslatokat szeretné-e fenntartani?
 
Fresz Péter: Igen szeretné, ha szavaznának az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokról.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 22
A Képviselő-testület a határozatot a jelenlévő képviselők (10 fő) 2 igen és 8 nem szavazatával elutasította.
 
Gromon István polgármester: A Képviselő-testület tagjai nem támogatták az I. sz. határozati javaslatot, így a II. sz. határozati javaslat, amelyben a fedezet kerülne biztosításra véleménye szerint a
döntés már okafogyottá vált.  Kéri, hogy Fresz Péter képviselő nyilatkozzon, hogy fenntartja-e a javaslatát.
 
Fresz Péter: Jelezte, hogy nem kér szavazást a II. határozati javaslatról, mivel az az I. határozati javaslat elutasítása miatt okafogyottá vált.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a kiosztott (132-2/2019.) határozati javaslatot.
 
No.: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár, Budai út, Bányatelepi buszmegállónál lévő gyalogátkelőhely forgalom-
biztonságának további fejlesztéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bár a Magyar Közút Nzrt. szakmai álláspontja szerint a gyalogátkelőhely kialakítása megfelelő, kiépítettsége és a
forgalomtechnikája minden vonatkozó jogszabályt kielégít, a korábbi balesetek miatt a gyalogátkelő biztonságának növelése érdekében a következő lépéseket teszi:
-        a Pilisvörösvár, Budai út, Bányatelepi buszmegállónál lévő gyalogátkelőhelynél a meglévő „kijelölt gyalogosátkelőhely” táblákat fényvisszaverős hátterű táblákra cserélteti,
-        mivel az utóbbi egy évben többször, ismételt jelleggel előfordultak közvilágítási szakaszhibák a Pilisvörösvár, Budai út – Bányakápolna utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhelynél, és ezek

a hibák az önkormányzat ismétlődő bejelentései ellenére a mai napig jelentkeznek, az önkormányzat feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen közúti közlekedés veszélyeztetése miatt,
-        felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Fő utcán jelenleg még sárgán villogó jelzőlámpával el nem látott zebrák sárga villogóval való ellátására folytasson le ajánlatkéréseket, mert a Képviselő-

testület a 10-es út pilisvörösvári szakaszán lévő gyalogátkelők biztonságának növelésére a fenti ill. a korábban már megtett intézkedéseken túl, az egyéb szóba jöhető biztonságnövelő
intézkedések közül ezt a megoldást tartja a legjobbnak. 

 
Fedezet forrás: a Pilisvörösvár, Budai út, Bányatelepi buszmegállónál lévő gyalogátkelőhelynél a meglévő „kijelölt gyalogosátkelőhely” táblák fényvisszaverős hátterű táblákra cseréléséhez a fedezetet
a Képviselő-testület a 105/2019. (VIII. 01.) határozatában már biztosította.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (1 képviselő a szavazásban nem vett részt)
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

14. napirendi pont
Helyi választási bizottság tagjainak a megválasztása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 129/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmonda, hogy a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A választással kapcsolatos
előkészítő munkálatok már megkezdődtek.
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a megválasztásukról a Képviselő-testület dönt.
Amennyiben a tagok megválasztására határidőben nem kerül sor, úgy a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság fogja a tagokat megválasztani.
A tagok kiválasztásánál szerepet játszott a választási tapasztalat, a határozottság és a helyi munkahely is, hiszen a bizottság hétvégén és sokszor munkaidőben is ülésezhet a rövid határidők miatt. A
választás napján rendkívül fontos szerepük lesz a tagoknak, mivel a törvénymódosítás miatt kizárólag a tagok számolhatják le a nemzetiségi szavazólapokat.    
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az alábbiakban felsorolt személyeket a Helyi
Választási Bizottság tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja.
 
Tagok:

-        dr. Mirk Mária                      
-        Teilné Kerekes Márta           
-        Dandó Aurél Cézárné           

 
Póttagok:

-        Krausz Valéria
-        Hegyes Józsefné

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

15. napirendi pont
 A Bányász emlékszoba helyiségek vakolási és festési munkáinak megrendelése

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 133/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
Az idei Bányásznapra, az utolsó Pilisi bánya bezárásának 50. évfordulója alkalmából szeretnének kialaktani a Napos Oldfal Szociális Központ főépületének alagsorában egy végleges helyet a
pilisvörösvári bányász relikviáknak. A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványnál is nyújtottak be pályázatot a helyiség felújítására. A pályázati támogatás 300e forint volt. A tervezés során a
projekt összköltségével 785.000 forint összeggel számoltak. 
Az volt a terv, hogy a városgondnokság a nyílászárókat kicseréli, az aljzatot elkészíti és a helyiség kifestésre kerül. Időközben kiderült, hogy a helyiség vizes-foltos és helyenként mállik a vakolat,
melyet levertek. A vakolat leverése után viszont láthatóvá vált, hogy az oldalfal vegyes falazatú és sérült, tehát összességében nem esztétikus, és nehezebben tisztántartható. A boltíves mennyezetet
többször átmeszelték, de ez sem segített és nem lett esztétikus. Ezeket a körülményeket előre nem látták.  Ugyanakkor a szándék továbbra is az, hogy a bányászemlékek méltó, és használható helyet
kapjanak. Ennek érdekében a korábbiakkal ellentétben a két helységben egy ún. szárító (páraáteresztő) vakolat felhordását és annak mészfestékes felületkezelését javasolják.
 
Kőrössy János: Kérdése, hogy Terranova vakolatról van-e szó, mert azok a termékek teljesen jól megoldják a problémát.
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: Nem, a szóban forgó cég által forgalmazott termék kerül felhordásra. Tájékoztatásként elmondta, hogy kivételesen az időhiány miatt nem kértek be több
ajánlatot, de az árajánlat egységárait megvizsgálták, és megállapították, hogy az egységárak az építőipari piaci áraknál jóval kedvezőbbek. Összehasonlították a Prím Kft. (orvosi rendelő felújításánál a
kivitelező) ajánlati áraival is, a Cibon Kft. ajánlata mind az egységre jutó anyagdíj és munkadíj esetén is alacsonyabb. A Cibon Kft. egyébként nyári intézményi felújítási munkák ajánlatkérési
eljárásában nyertes ajánlatot adott.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata az új Bányász emlékszoba vakolási és festési munkáinak megrendeléséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napos Oldal Szociális Központ alagsori helységében kialakítandó új bányász emlékszoba vakolási és festési munkáira a
Cibon Építő Kft. által 2019. július 28-án küldött, bruttó 1.522.146 forint értékű árajánlatot elfogadja.
 
A Képviselő-testület jelen határozatával ezért módosítja a 70/2019. (V. 30.) Kt. sz. határozatát, így a Bányász emlékszoba felújítási munkáira a korábbi bruttó 185.000 forinton túl további 1.522.419
forint, azaz összesen 1.707.419 forint fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletének általános tartalék kerete terhére.
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozási szerződést előkészítse, a megrendelést és az építési munkát bonyolítsa, koordinálja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el.
 
 

Zárt ülés napirendi pontja
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (V. 25.) Kt. sz.
 határozatának visszavonása, a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan

 jogalap nélküli birtoklása miatt peres eljárás indítása
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 115/2019.)

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.

 
Nyílt ülés folytatása 2121-kor

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a 98/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozat visszavonásáról és a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti,
217 m2 nagyságú ingatlan birtokba bocsátása iránti peres eljárás indításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 98/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozatát, tekintettel arra, hogy azt nem lehet végrehajtani.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy peres eljárást indít a Pilisvörösvár 1263/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai ellen, tekintettel arra, hogy jogcím nélkül
használják és tartják birtokban az Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti ingatlant.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a peres eljárás megindítására és a teljes peres eljárás során az Önkormányzat képviseletére.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.            
 
 

16. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 130/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel a polgármesteri beszámoló elfogadását.
 
No.: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2019. (VIII. 01.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.  
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 nem szavazatával hozta.                           
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

17. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 119/2019.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.   
 
No.: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2019. (VIII. 01.) 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) 8 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.                                  
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.       
 
 

18. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.    
 
Fresz Péter: Elmondta, hogy az Útőrház utcai lakosok jelezték, hogy egy állampolgár a háztartási hulladékot rendszeresen a buszmegállónál található szemetesedénybe helyezi el. Készültek fotók is.
Kérdése, hogy ez esetben mi a teendő? Továbbá jelezte, hogy a futópálya Horgászsor utcai végénél hiányzik egy oszlop. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Kéri, hogy az adatokat továbbítsa a Hivatal részére, hogy eljárást tudjanak kezdeményezni a szabálytalankodóval szemben.  
 
Gromon István polgármester: A kivitelező garanciális javításban pótolja a parkolásgátló oszlopot. A helyreállítás módjáról a műszaki osztállyal egyeztetnek.  
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévők munkáját, és bezárta az ülést 2126-kor.                            
 
 
 

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


