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Jegyzőkönyv
 
Készült: 2019. szeptember 26. napján 1740 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.        
 
Helye: Művészetek Háza, díszterme (Fő u. 127.)
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula, Preszl Gábor,
Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet
 
Távollétét jelezte: Kőrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Jákliné Komor Szilvia oktatási
referens, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirend elfogadását.  
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. (Kézfeltartással szavaztak)
 
Napirendi pont                                                                                              Előadó
 

1.)     A Pilisvörösvár, Szondi u. 115. számú ingatlanon
történt lakástűz hatásainak enyhítésére szociális
támogatás megállapítása (Et.: 167/2019.)    
 

Gromon István
 polgármester

 

 
1. napirendi pont

A Pilisvörösvár, Szondi u. 115. számú ingatlanon történt lakástűz hatásainak enyhítésére szociális támogatás megállapítása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 167/2019.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a Szondi utcában a tűzeset következtében a hétgyermekes család életterének jelentős része
elpusztult és lakhatatlanná vált. A felső szint teljesen kiégett, a tető megsemmisült. Az alsó szint a tűzoltás közben teljesen elázott. A család éjszakai elhelyezését a közelben lakó ismerősök vállalták, így
nem volt szükség éjszakai szállás biztosítására. A családtagok közül egy kisebb személyi sérülés történt: az egyik nagykorú gyermeket kisebb égési sérülés és füstmérgezés miatt kórházba vitték, de
egynapos kórházi megfigyelés után másnap hazaengedték.  
A tűzeset másnapján délelőtt a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján 2 x 60.000 forintos krízissegélyt állapítottak meg a családnak
 - a rendelet szerint adható maximális támogatás. A Napos Oldal ellátta a családot ruhaneművel, írószerrel, ágyneművel, takarókkal. A károsultak felhatalmazása alapján elhozták számukra az Érdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségről a hatósági bizonyítványt, ami a további ügyintézések feltétele.
A család felhatalmazása alapján a városi honlapra és a Vörösvári Hírek c. városi hírportálra a tűzesetről egy felhívást tettek közzé, és kérték a lakosság segítségét, hogy a család az életét újrakezdhesse.
A hétgyermekes család sem biztosítással, sem egyéb megtakarítással nem rendelkezik. Megismerve a család pontos élethelyzetét és körülményeit, úgy gondolja, hogy az önkormányzat is járuljon hozzá
egy nagyobb összeggel, és szociális segélyként 1.000.000 forinttal támogassa a család életének újrakezdését. A négy kiskorú gyermek közül a legkisebb kétéves.         
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy két esetben végeztek a családnál környezettanulmányt. A házaspár írásbeli nyilatkozatban hozzájárult a nyílt ülés keretében történő előterjesztés
megtárgyalásához.
A szociális adományok akkor minősülnek adómentesnek, amennyiben a határozatban a „szociális segély” megnevezés szerepel. Kéri, hogy ennek ismeretében kerüljön javításra a határozati javaslat
szöveges része. 
Továbbá elmondta, hogy a fedezet forrását nem az önkormányzat költségvetési rendelete 20. melléklet 10. soráról - rendkívüli települési támogatás -, hanem a rendelet 20. melléklet 7. soráról - a
települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó támogatás) - biztosítanák.       
 
Kollár-Scheller Erzsébet: Köszöni, hogy a fedezet meghatározásánál figyelembe vették a Bizottság pénzügyi lehetőségeit. Elmondta, hogy semmiképpen nem szeretnék kimeríteni a Szociális és
Egészségügyi Bizottság keretét, mivel eddig igyekeztek időarányosan gazdálkodni az előirányzattal, továbbá az utolsó negyedévben nagyságrendileg még három ülése lesz a Bizottságnak, és ez időszak
alatt is szükséges a segélykérelmeket mérlegelniük.
 
Gromon István polgármester: Előterjesztőként a módosításokat befogadta.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. (Kézfeltartással szavaztak)
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (IX. 26.) Kt. sz. határozata a Szondi u. 115. szám alatti ingatlant ért tűzkár hatásainak enyhítésére megállapítandó
szociális segélyről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Szondi u. 115. szám alatt lakó hétgyermekes Várkonyi család részére az őket 2019. szeptember 23. napján ért
sajnálatos lakástűzkár hatásainak enyhítésére szociális segélyként 1.000.000 (egymillió) forint támogatást állapít meg.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális segélyt átutalja Várkonyi Judit Katalin számlájára.
 
A fedezetet Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló, 18/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 20. mellékletének 7. során, a települési támogatás során
rendelkezésre áll.
 
Határidő: haladéktalanul                                                                  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. Megköszönte a jelenlévők munkáját, és bezárta a rendkívüli ülést 1752-kor.                                  
 
 

K.m.f.
 
 

                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                     jegyző


