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Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. június 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.          
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András, Dr. Fetter Gábor, Kimmelné Sziva Mária, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid,
Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, Strack Bernadett alpolgármester
 
Távollétét jelezte: Varga Péter   
 
Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Schauer Andrea gazdálkodási
osztályvezető, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Dr. Pintérné Csermák Jolán könyvvizsgáló, Huber Mónika osztályvezető – Pilisvörösvári Rendőrőrs, Krausz
Valéria GESZ vezető, Dr. Kóti Tamás intézményvezető – Szakorvosi Rendelőintézet, Kissné Répási Anikó pályázó, Szauter Gyula ügyvezető – Városgazda Kft.,
Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Örül annak, hogy néhány hónap után személyesen tudja köszönteni a Képviselőket. Bízik abban, hogy
az élet visszatér a már megszokott mindennapjaiba.
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet június 17-én éjfélkor megszűnt.
A napirendi pontok ismertetése előtt röviden tájékoztatást adott az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. Az elmúlt időszakban végzett munkákat a vörösváriak
követhették, és azt tapasztalhatták, hogy a járvány idején is mindent megtettek a város számára fontos célok megvalósítása érdekében.

Örömmel számolt be róla, hogy Pilisvörösváron a járvány időszakában sikerült a védekezés.

A polgárok elfogadták és fegyelmezetten betartották a meghozott állami és önkormányzati rendelkezéseket.

Az önkormányzati Konyha rendkívüli módon teljesített, hiszen nagyszámú vendégétkező ellátását tudta biztosítani.

A hivatal munkatársai bevásárlással, gyógyszerkiváltással, kiszállítással segítették az idősebb polgárok mindennapjait.

A civil szervezetek szerepe szintén kiemelkedő volt.

A Képviselők is közreműködtek a fontos döntések előzetes megvitatásában – az online egyeztetéseken –, segítve a polgármesteri döntések meghozatalát.

Szeretné mindenkinek megköszönni a munkáját, amelyet ebben a rendkívüli időszakban nyújtott.

Tájékoztatásként elmondta, hogy a belső ellenőr észrevételét és az új vezető munkába állását követően átalakult a Rendelőintézet működése. A polgárok egészségének
megőrzését számos új és régi szakorvos segíti.

A mai ülésen tárgyalni fogják óvoda-átalakítással kapcsolatos magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázati elbírálást. Az óvodai intézmények központosulnak, és az
intézményvezetőhöz négy tagóvoda fog tartozni. Fontos, hogy az új intézmény a továbbiakban is megőrizze a német nemzetiség hagyományait, nyelvét és ennek
figyelembevételével fejlesszék a gyermekeket.

Szeretné megköszönni az átszervezéssel kapcsolatosan a képviselőtársai, munkatársai, továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködését, és bízik abban,
hogy az átszervezéssel elérik a kitűzött célokat.

Az elmúlt időszak alatt sikeresen megalakították a Városgazda Kft-t, amely meg is kezdte már a működését. A cég telephelye a Fácán utcában került kialakításra. A
mai ülésen számos alapdokumentumot fognak megismerni és megvitatni.

A Hivatalban foglalkoztatott kollégák átcsoportosítása már megtörtént. A hatékonyabb munkavégzés érdekében eszközök kerültek beszerzésre. Azt szeretnék elérni,
hogy a cég munkatársai a megfelelő eszközök birtokában, a vörösváriak megelégedésére, hatékonyan tudják megoldani a városban felmerülő problémákat.    
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a 8. napirendi ponthoz: önkormányzati feladatellátás szolgáló
fejlesztések támogatása című pályázathoz készült egy kiosztós előterjesztés és határozati javaslat (106-2/2020.), amely már tartalmazza a mai napon érkezett indikatív
ajánlatokat.  
Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                             Előadó
 

1.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 8.)
önkormányzati rendeletének módosítása (Et.:
95/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

2.)    A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XXI. 31.) Korm. rendelet
szerinti vezetői nyilatkozatok elfogadása (Et.:
97/2020.) 
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

3.)    Beszámoló Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról
(Et.: 104/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

4.)    2019. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása
(Et.: 93/2020.) 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
5.)    A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár

(GESZ) és Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
közötti Munkamegosztási megállapodás
jóváhagyása (Et.: 100/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

6.)    A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat
elbírálása (Et.: 103/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

7.)    A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. és
Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti
feladatellátási megállapodás és tárgyi eszközök
apportként történő átadása a Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft. részére, valamint a
Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. és a
Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal között a
humán-erőforrás átadására vonatkozó
megállapodás elfogadása, megkötése, valamint a
Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.
Szervezeti és Működési szabályzatának
elfogadása (Et.: 105/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

8.)    Önkormányzati feladatellátását szolgáló
fejlesztések támogatása minisztériumi
pályázaton indulás (Et.: 106/2020., 106-2/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

9.)    Jegyzői beszámoló a Pilisvörösvári
Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
(Et.: 92/2020.)
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

 

10.)        

 
A Helyi Termelői Piac működéséről és
üzemeltetéséről szóló rendelet módosítása (Et.:
102/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

11.)        

 
Lőcsei utcában lévő zsidótemető gondozása (Et.:
107/2020.)

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
12.)        

 
Az Önkormányzat Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (Et.:
96/2020.) 
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

13.)        

 
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2019. évi szociális feladatainak ellátásról (Et.:
99/2020.)
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

 

14.)        

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Közbeszerzési Bizottsága tagjainak módosítása
(Et.: 98/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

15.)        

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató (Et.: 94/2020.) 
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

16.)        

 
Felvilágosítás kérés      

 
1. napirendi pont

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 95/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Az átvezetések az előző évi költségvetést érintik. A Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amelyhez a fedezetet az előirányzatokon belüli átcsoportosítással
biztosította, és érkeztek az eredeti előirányzaton felüli támogatások is.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.
 
No.: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

2. napirendi pont
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XXI. 31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozatok elfogadása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 97/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
A Kormányrendelet szerint a költségvetési szerv vezetőjének minden évben kötelezően értékelnie kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Az önkormányzati intézmények, mint költségvetési szervek vezetői a rendelet szerinti nyilatkozataikat megtették, melynek tartalmát a Képviselő-testületnek kell
elfogadnia.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata az önkormányzat és a költségvetési szervei belső
kontrollrendszeréről szóló polgármesteri és vezetői nyilatkozatok elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői által benyújtott a belső
kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, amelyeknek tartalmát az abban foglaltak alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § és a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján elfogadja.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bkr. alapján a polgármester és az alábbi önkormányzati költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről szóló vezetői nyilatkozatokat jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja:

-        Pilisvörösvár Város Önkormányzata,
-        Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal,
-        Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár,
-        Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelőintézet,
-        Német Nemzetiségi Óvoda,
-        Ligeti Cseperedő Óvoda,
-        Művészetek Háza - Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár,
-        Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde.

 
Határidő: folyamatos                                                Felelős: jegyző, intézményvezetők  
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.     
 
 

3. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 104/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Dr. Pintérné Csermák Jolán könyvvizsgáló által készített független könyvvizsgálói jelentés, illetve a mellékelt zárszámadási
rendelettervezet és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból összhangban vannak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény, a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásaival. A beszámoló részletesen bemutatja az előző évi
költségvetés előirányzatának teljesülését, illetve a bevételek alakulását.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Pintérné Csermák Jolán könyvvizsgáló: Elmondta, hogy korábban is részt vett az önkormányzat könyvvizsgálói tevékenységében és ez igen nagy előnynek
számít, hogy nem most kellett megismerkednie a gazdálkodási tevékenységgel.    
A konszolidált beszámoló szabályszerűen elkészült, melyet az Államkincstár is elfogadott. A könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat tavalyi évre vonatkozó
számviteli információi alapján készült el. Korábban is gyakorlat volt, hogy ilyen nagymértékű részletezettséggel készüljön el a beszámoló. Úgy gondolja, hogy
egykicsit egyszerűsíteni kellene a zárszámadási rendelet bemutatásán. Természetesen ez nem azt jelentené, hogy az adatok hiányosak, hanem nem ennyire aprólékosan
kerülne bemutatásra a beszámoló.
A beszámoló elkészítése során már tett észrevételeket, amelyek figyelembevételével készült el a zárszámadási rendelet.      
Az önkormányzat december 31-vel nagyon szép összeggel zárta az évet.
A 2020. évi költségvetés tervezése illetve elfogadása során a decemberi záróegyenleggel már tudott tervezni az önkormányzat.
A pénzmaradvány egy része kötött – amit más feladatellátásra nem lehet felhasználni –, illetve van a szabadon felhasználható – ami kötelezettségvállalással nem
terhelt – így ezt a keretet célszerű már a költségvetés tervezése során beépíteni.
A 2020. évi a költségvetés tervezése során az önkormányzat a pénzmaradvány jelentős részét betervezte és el is fogadta. Jelen esetben a beszámoló elfogadása során
már csak maradványról beszélnek, amelynek összege – az önkormányzat tekintetében – nagyságrendileg 5 millió forint, melyet a 25. melléklet tartalmaz.   
Az előterjesztés nagyon sokoldalú, melyet igyekezett felülvizsgálni, egyeztetni, az összefüggéseket vizsgálni, melynek eredményekén elkészítette a jelentést. A
rendelettervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak és a rendelet-alkotásra alkalmas.    
 
Pándi Gábor: Korábbi években is nagy figyelemmel várták a zárszámadást, mivel a tényleges számokat, a maradványösszeget – amely szabadon felhasználható – a
beszámoló elfogadásánál tudták meg. A 2019. évi zárszámadás azért is fontos, mert választási év volt. A számadatok meghatározóak, mert a korábbi ciklusban
láthatóan jól gazdálkodtak, és pozitív összeggel zárták az évet.
      
A független könyvvizsgálói jelentésből kiemelt néhány megfogalmazást: pl. megalapozott tervezés, takarékos gazdálkodás, jelentős fejlesztés/felújítás, stb. és ezek
mellett maradt egy jelentősen felhasználható „szabad maradvány” 229 261e forint az év végével.        
Ha jól értelmezte ez az összeg került betervezésre a 2020. évi költségvetésben és a zárszámadás elkészítése után látható, hogy a maradvány összege kb. 5 millió
forint. 
Úgy gondolja, hogy a számadatok azt bizonyítják, hogy az előző önkormányzat felelősségteljesen gazdálkodott. A zárszámadást pozitívnak tartja, amely jelentős
pénzmaradványt tartalmaz. Kérdése, hogy más önkormányzatok is ilyen mértékű maradvánnyal rendelkeznek?
 
Dr. Pintérné Csermák Jolán könyvvizsgáló: Számos önkormányzat tekintetében folytat könyvvizsgálói feladatokat.
Azoknál az önkormányzatoknál vannak jelentős pénzügyi nehézségek, ahol a saját forrás nem áll rendelkezésre és az állami támogatást sincs lehetőségük kiegészíteni.
Ezek az önkormányzatok az önálló gazdálkodásukért nagymértékű küzdelmet folytatnak, mert a legfontosabb alapvető feladatok ellátását is csak nagy nehézségek
árán tudják ellátni. Véleménye szerint azokat a forrásokat, amelyek a rendelkezésükre állnak nagyon be kell osztaniuk.
Sajnálatos módon a 2020-as évet nem lehet majd összehasonlítani a korábbi évekkel, mivel ez a rendkívüli helyzet teljesen átalakította az önkormányzatok működését.
Kihangsúlyozta, hogy az önkormányzatoknak olyan rendkívüli kiadásokat és átcsoportosításokat okozott ez a járványügyi helyzet, hogy az elkövetkező éveket sem
lehet az idei évvel összevetni. Az elmúlt néhány hónapban számos olyan feladatot kellett ellátniuk az önkormányzatoknak, amit a járványügyi helyzet szükségessé tett.
Korábbi éveket nézve a város működésében nem tapasztaltak olyan problémát, amely a gazdálkodás kockázatát jelentette/érintette volna.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.
 
No.: 4

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2019. évi zárszámadásáról
 

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

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

4. napirendi pont
 2019. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 93/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a
határozat elfogadását.
 
Huber Mónika - Pilisvörösvári Rendőrőrs képviselője: Tájékoztatásként elmondta, hogy a 2019. évi beszámolót Pintér Lajos korábbi őrsparancsnok készítette el.
Elmondta, hogy a két körzeti megbízott kiemelkedő tudással bír. A városban kiépítésre került kamerarendszer nagyban segíti a rendőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos
munkáját.
A kiemelt bűncselekmények tekintetében – a garázdaság kivételével – a számadatok csökkentek a korábbi évekhez képest. A lakásbetörések illetve a lopások
esetszámait tekintve a város nem számít bűnügyileg fertőzött területnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább az „átutazó bűnözők” tévednek az agglomeráció
ezen részébe. E tekintetben egyre nagyobbak a felderítési mutatók is.  
Sajnálatos módon a tavalyi év folyamán, Pilisvörösváron egy halálos kimenetelű baleset történt. Ennek ellenére elmondta, hogy a közúti balesetek száma csökkent a
2018-as évhez viszonyítva. A városon áthaladó 10-es sz. Főút igen nagy problémát jelent a lakosságnak, illetve a helyi közlekedésnek. A balesetek száma a
megnövekedett gépjárműforgalomnak és a felgyorsult életvitelnek köszönhető.       
A járőri állomány és a körzeti megbízottak egyre nagyobb óraszámot töltenek közterületen, amely hozzájárulhat a baleseti adatok csökkenéséhez. Fontos szempont a
megelőzés, és nagy hangsúlyt fektetnek a megvalósítására.    
Nagyon köszönik a körzeti megbízottak eszközeinek támogatását. A rendszámfelismerő rendszerrel nagyon sok bűncselekményt és szabálysértést tudnak felderíteni.    
 
Pándi Gábor: Az 1. sz. mellékletben látható, hogy a kábítószerrel kapcsolatos esetek száma nulla. Kérdése, hogy a rendőrség végez-e felderítést a kábítószerrel
kapcsolatos témákban. Éjszaka/éjjel a közterületen tartózkodó fiatalokat ellenőrzik-e? Pilisvörösvár kisváros számtalan esetben hallani személyekről, hogy esetleg
fogyasztják a kábítószert. Ezért nem érti, hogy a táblázatban, a kábítószerrel kapcsolatos ügy miért mutat minden évben nulla esetszámot.    
 
Huber Mónika - Pilisvörösvári Rendőrőrs képviselője: A táblázat a kiemelt bűncselekményeket mutatja be. A táblázatban nem szerepel a csalások száma, amely
nagymértékben emelkedett a korábbi évekhez képest pl. internetes, és egyéb csalások.
A kábítószerrel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon ritka esetben tudják a terjesztőt elfogni. A téma inkább a szervezett bűnözéshez és a megyei Kapitánysághoz
tartozik. Ezért nem szerepel a táblázatban semmilyen adat. Tájékoztatásként elmondta, hogy kábítószert előállító személy nincsen Pilisvörösváron.     
 
Kimmelné Sziva Mária: A táblázatban láható, hogy történtek lakásbetörések. Kérdése, hogy az elkövetőket elfogta a rendőrség? Korábbi években szó esett arról,
hogy esetleg a városban létrehoznak egy kapitányságot. Erről esetleg van-e bármilyen információja?
 
Huber Mónika - Pilisvörösvári Rendőrőrs képviselője: A tavalyi évben a lakásbetörések száma a 2018-as évhez képest emelkedett. Természetesen van olyan eset,
amely felderítésre került és van olyan, amelyiket felfüggesztették, mert az elkövető személyét nem lehetett megállapítani. Amennyiben bármilyen információhoz
jutnak, amely elősegíti a nyomozás menetét, természetesen újra vizsgálják az ügyet.
A kapitánysággal kapcsolatos kérdésre nem tud válaszolni, mivel a témában nem illetékes. Természetesen, ha lenne a városban egy kapitányság, akkor minden
osztállyal helyben rendelkeznének, és nem kellene elutazni Budaörsre.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári
Rendőrőrsének őrsparancsnoka által Pilisvörösvár Város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről készített beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a PMRFK
Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének őrsparancsnoka által Pilisvörösvár Város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről készített 13010/1278/2020.
ált. számú beszámolót elfogadja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
 A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (GESZ)

és Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 100/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat
elfogadását.
Az elmúlt hónapokban polgármesteri döntés született arra vonatkozóan, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodását átalakítják és beintegrálják a GESZ alá.
A rendelőintézet jelenleg még önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, a gazdálkodási feladatait július 1-jétől viszont a Gazdasági Ellátó Szervezet, látja
el. Az előterjesztés mellékletében olvasható a Munkamegosztási megállapodás, melynek alapján ez a gazdálkodási forma módosulni fog. A Rendelőintézet gazdasági
vezetőjének státusza augusztus 30. napján megszűnik. A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
 
Pándi Gábor: A Rendelőintézet gazdálkodása az OEP pontok illetve elszámolása miatt másként működik. Kérdése, hogy gazdasági ügyintézőt átvesznek-e a
rendelőintézetből, aki gyakorlott az ilyen jellegű elszámolásokkal kapcsolatosan?  
 
Krausz Valéria GESZ vezető: A rendelőintézet gazdasági vezetője az első félévet lezárja, a GESZ július 1-jétől veszi át a gazdálkodási feladatok ellátását. Az OEP
felé történő jelentést az intézményben dolgozó kollégák fogják a jövőben is ellátni, ez nem kerül át a GESZ-hez.
Az OEP felé naponta kell a betegforgalmat lejelenteni ezért célszerű, ha ez az eljárás a továbbiakban is az intézményben történik.      
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és az irányítása
alá tartozó Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete között kötendő Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást
a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral, illetve a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézetével, mint Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményével, aláírja.

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

6. napirendi pont
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

 magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálása
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 103/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Köszöntötte az ülésen Kissné Répási Anikó pályázót.
Kéri, hogy a pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a személyét érintő témát a Képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalja meg?
 
Kissné Répási Anikó pályázó az igen szó kimondásával hozzájárult a nyílt ülésen történő meghallgatásához.
 
A pályázat beadási határideje hétfői nap volt, melyre egy pályázat érkezett Kissné Répási Anikótól, a pályázati anyag és a pályázatot összefoglaló táblázat a keddi
napon került kiküldésre a képviselő testület és a német nemzetiségi önkormányzat részére.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a pályázatot tárgyalta mivel egyetértési joga van a témában. Az ülésüket a tegnapi nap folyamán tartották és 5 igen (egyhangú)
szavazattal támogatták Kissné Répási Anikó pályázatát.
A szakértői bizottság meghallgatta a pályázót és támogatta a kinevezését.    
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a mai napon és támogatta Kissné Répási Anikó pályázatának elfogadását és az illetményére vonatkozó határozatot
is.
Kéri, hogy a pályázó röviden foglalja össze a pályázatát és emelje ki a számára fontos elemeket. 
 
Kissné Répási Anikó pályázó: Tájékoztatásként elmondta, hogy a jövőben is biztosítani kívánja a német nemzetiségi nevelést minden óvodában. Amennyiben
lehetőség adódik a nemzetiségi nevelés erősítésére, ezt a kollégái együttműködésével fogja javasolni. 
Nagyon köszöni a tagóvódavezetőknek, hogy betekintést nyújtottak az óvodák működésébe. A pályázatánál figyelembe vette a város tradicionális múltját, amelyre a
fejlesztési elképzeléseit alapozta.
Kihangsúlyozta, hogy a német nemzetiségi nevelést továbbra is biztosítani szeretné.
Mindezek mellett fontos számára a környezettudatosság, egészséges életmódra nevelés illetve a biztonságos óvodaprogram megvalósítása. A szakmai munkát is
szeretné fejleszteni, amennyiben ez szükséges. E tekintetben figyelemmel lesz a munkatársak fejlődés iránti igényére. Személy szerint mesterpedagógusi végzettséggel
is rendelkezik és szándékában áll, illetve támogatni fogja azon kollégáit, akik az életpályájuk tekintetében minősítésen kívánnak részt venni. Mesterprogramjuk
megírásában is segíteni fogja az óvodapedagógusokat, mert ez nemcsak a német nemzetiségi óvoda jóhírét fogja gazdagítani, hanem a város hírnevét is.
Az intézmény(ek) vezetését nem egyedül kívánja megvalósítani, hanem közös erővel – az intézmények alkalmazotti körével, a szülőkkel, mint közvetett és közvetlen
partnerekkel – szeretné a jövőbeli célokat megvalósítani. Bízik abban is, hogy az önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is elnyeri.        
 
Kimmelné Sziva Mária: Úgy gondolja, hogy a vállalt feladat hatalmas. Megkérdezné, hogy korábban miért nem dolgozott a városban? Kérdése, a beiskolázások
javítása, mit jelent? Továbbá mit foglal magába a következő mondat „..gyerekek személyiségi jogainak tudatosítása..”?
 
Kissné Répási Anikó pályázó: Véleménye szerint a gyermekek személyiségének joga mindenek felett áll – az országos alapprogram, illetve a gyermekek jogait védő
törvény is magába foglalja az alapelveket –. A gyermekek jóléte és boldogsága elsődleges szempont, amely hozzájárul a fejlődésükhöz. Amennyiben a gyerekek
megfelelő fejlesztést kapnak – megfelelő szaktudással rendelkező pedagógusoktól – akkor a beiskolázási mutatók nagy valószínűséggel emelkedni fognak.
A pályázatában a legutóbbi statisztikai adatokat használta fel, amelyek számára elérhetőek voltak.  
A pályázatában kihangsúlyozta, hogy a fejlesztési szándékot egységesíteni szeretné. Nem talált statisztikai adatot arra vonatkozóan, hogy mely területen vannak
elmaradások, melyik területet kell fejleszteni. Ezek az adatok mind befolyásolják az iskolaérettséget. Az iskolaköteles gyermekek egy évig maradhatnak még az
óvodai oktatásban az Oktatási Hivatal (szakértői bizottságának) engedélyével. Bízik abban, hogy a jövőben ez egyre kisebb számban fog előfordulni, és a 6 éves kort
betöltött gyermekek iskolába mehetnek.
A kérdésre, hogy miért nem dolgozott Pilisvörösváron? Mindig is szerette a kihívásokat és az önmegvalósítást. Szeretett volna fejlődni, és ezt a fővárosban tudta
megtenni, ahol lehetősége volt tanulni, továbbképzéseken, konferenciákon részt venni. A kollégákkal is számos információt/tudást osztottak meg. Az elmúlt 5 évben
függetlenített vezetőként dolgozott a XI. kerületben, ahol egy intézmény átszervezésében vett részt, így nagyon közeli tapasztalatai vannak.   
Mindenképpen úgy gondolja, hogy a jó munka alapja a megfelelő dokumentumok elkészítése, a tájékoztatás/tájékozódás, az együttműködés, stb.    
 
Kimmelné Sziva Mária: Úgy gondolja, hogy a pedagógusok legnagyobb problémája a sok adminisztráció. Véleménye szerint az óvodában a gyermekeknek
játszaniuk kell és az iskolában pedig tanulniuk. Kérdése, hogy erről mi a véleménye?
 
Kissné Répási Anikó pályázó: Az adminisztráció tekintetében nem tudja, hogy milyen mérések történnek az óvodákban és milyenek a csoportnaplók. Azt tartaná
fontosnak, hogy az óvodapedagógusok a lehető legszükségesebb ügyeket dokumentálják. A jogszabályi előírásokat érintő ügyintézéseken nem tud változtatni. Minden
belső dokumentum elkészítése, a szakmai fejlesztések a nevelőtestület döntési jogkörébe tartoznak.
A gyermekek személyeségi jogaival kapcsolatosan elmonda, hogy az országos alapprogram kimondja, hogy a gyermekek mindenek fölött álló joga a szabad játék.
A „szabad játék” azt is jelenti, hogy az óvódapedagógus játékos formában kezdeményezéssel, motiváció felhasználásával változatos lehetőséget teremt a gyermeknek
arra, hogy minél sokoldalúbban fejlődjön. Úgy gondolja, hogy egy gyermek a szabad játék során nagyon sokat fejlődik, úgy hogy észre sem veszi.      
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint az 5 óvodát összefogni igen nagy feladat, úgy hogy különböző helyszíneken találhatóak. Nem gondolja, hogy szükséges volt ez a
nagy változás az óvodák tekintetében. Az összevonás polgármesteri hatáskörben történt nem volt arra alkalom, hogy időben kifejtsék a véleményeiket, ezért a témában
tartózkodni fog.
Örömmel hallotta, hogy a nemzetiségi oktatást, a nemzetiséggel kapcsolatos hagyományőrzést a jövőben is folytatni kívánja. Mindenképpen úgy gondolja, hogy a
városi oktatási intézmények közül az óvodák működnek a legjobban, szakmailag és az épületek adottságai is elősegítik a gyerekek megfelelő nevelését/oktatását.  
          
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: A témában lehetőség nyílik a nyílt és titkos szavazásra. Kéri, hogy Képviselő-testület szavazzon arról, hogy milyen formában kíván
döntést hozni a pályázat elbírálásáról.
Szavazásra tette fel, hogy a Képviselő-testület kíván-e titkos szavazással dönteni a magasabb vezetői megbízatás elbírálásáról.
 
No.: 7
A Képviselő-testület a titkos szavazást a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával elutasította.                    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot azzal, hogy Kissné Répási Anikó-t bízzák meg a vezetői
poszt betöltésével.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb
vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében,
valamint a 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva Kissné Répási Anikó pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a és 22. § (1) bekezdése értelmében 5 éves időtartamra – 2020. július 1-jétől 2025. június 30-
ig - a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával megbízza.
 
Határidő: 2020. július 1.                                                       Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: A határozat az intézményvezető illetményére vonatkozik, mely három elemből tevődik össze: a köznevelési törvény 7. melléklete
által meghatározott alapilletményből, a magasabb vezetői pótlékból és az ágazati szakmai pótlékból. 
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata Kissné Répási Anikó magasabb vezetői illetményének
meghatározásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint Kissné Répási Anikó, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi óvoda magasabb vezetője
illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
 

a)     Alapilletménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete által meghatározott illetmény 100 %-a.
 
b)     Magasabb vezetői pótlékát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. 07 01. napjától hatályos 16. § (5a) bekezdése határozza meg (a
pótlékalap 130%-a).
 

c)     Ágazati szakmai pótlékát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. 07 01. napjától hatályos 16. § (11) bekezdése határozza meg
(alapilletmény 10%-a).

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Fedezet forrása: 2020. évi intézményi költségvetés.
 
Határidő: 2020. július 1.                                                      Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Gratulált Kissné Répási Anikónak az intézményvezetői megbízatásához és sok sikert kívánt a munkájához, majd bezárta a napirendi
pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. és Pilisvörösvár Város Önkormányzata közötti feladatellátási megállapodás és tárgyi eszközök apportként

történő átadása a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. részére, valamint a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. és a Pilisvörösvári Polgármesteri
Hivatal között a humán-erőforrás átadására vonatkozó megállapodás elfogadása, megkötése, valamint a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti

és Működési szabályzatának elfogadása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 105/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az újonnan alakult gazdasági társaság fogja ellátni a várost érintő karbantartási munkálatokat, zöld területeinek fenntartását.
Mindehhez szükségessé válik egy olyan megállapodás megkötése, melyben rögzítésre kerülnek a Társaság által átvállalt tevékenységek és a tevékenységek ellátásával
összefüggésben felmerülő költségek illetve megtérítésének a módjai.
A Hivatal szervezeti egységeinek részeként jelenleg működik egy városgondnoksági csoport és egy kertészeti csoport.
A Városgazda Kft. megalakulásával, a fent említett két hivatali alegység megszűnik, munkavállalóit a Városgazda Nonprofit Kft. átszállással tovább foglalkoztatja,
valamint a korábban általuk használatban lévő tárgyi eszközök átadásra kerülnek a Társaság részére.
Szükséges továbbá a Városgazda Kft. részére a Szervezeti és Működési szabályzat megalkotása, melynek célja, hogy a Kft. gazdasági-jogi helyzetét, az ügyviteli
irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatok elfogadását.
 
Strack Bernadett alpolgármester: Ismertette a módosító javaslatokat, az első az apportlistával kapcsolatos. Az átköltözés során további irodabútor került át a
Városgazda Kft-hez, illetve egy gépjármű. Továbbá olyan eszközök, amelyeket még az önkormányzat az elmúlt időszakban szerzett be pl. lapvibrátor, fűkasza és
lombfúvó. Ezáltal az apport értéke módosul 12.960.200 forintról 13.865.200 forintra.
 
Az előterjesztésben szerepelt az önkormányzat és a Városgazda Kft közötti megállapodás tervezet, melynek 3. pont két bekezdésében szükséges a módosítás:

-        a 3. pont 2. bekezdésében a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal illetékes gazdálkodási osztálya megnevezés szerepel, mely helyett a Pilisvörösvári
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodásért felelős referense fogja elvégezni a fenntartási és üzemeltetési napló ellenőrzését.

-        az utolsó bekezdésében, ahol a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztálya megnevezés szerepel, ott Gazdálkodási és Műszaki osztálya lesz a
kiegészítés, mert jóváhagyás céljából mind a két osztály érintett lesz.

 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy a munkavállalók, akik átkerülnek a Városgazda Kft-be ugyan azokat a juttatásokat fogják számukra biztosítani, mint amit Hivatali
dolgozóként kaptak? 
A cégnek ahhoz, hogy bevételt termeljen vállalkozási tevékenységet is végeznie kell?  
Látta, hogy idegenek vágták a fűvet a közterületen. Kérdése, hogy a fűnyírást az önkormányzat külsős kivitelezővel végezteti el?
Hal jól nézte át az előterjesztést, akkor a cég működéséhez már nagyságrendileg 130 millió feletti összeget biztosítottak (10 millió tőke, tagi kölcsön 35 millió,
eszközök, 13 millió apport, 45 millió + áfa városüzemeltetés, továbbá a 4.110e/hó 24 millió forint működési támogatás).  
További kérdése, hogy ki lesz a két csoportvezető, és milyen eszközöket vásároltak az átadott keretösszegből? Kérdése, hogy gyerekeket is fognak dolgoztatni?
 
Strack Bernadett alpolgármester: Elmondta, hogy új munkavállalók kerültek felvételre, mert a cél az, hogy saját munkaerővel lássák el a feladatokat. Az állományt
mindenképpen szeretnék feltölteni. Számos munkamenet kerül át a Városgazda Kft.-hez, ami korábban ki volt szervezve. A cég végezhet vállalkozási tevékenységet is
és szeretnék, ha erre is lenne lehetőségük.
Nyári diákmunkára keresnek 18. életévet betöltött fiatalokat, akik szeretnének dolgozni és pénzt keresni.   
Elmondta, hogy a két referens a továbbiakban is a Hivatal állományában fog maradni, a munkafolyamatokat koordinálják, ellenőrzik, a Hivatallal kapcsolatot tartanak.
A két érintett munkaköri leírása július 1-jétől módosul.
A cég működésével kapcsolatos összegeket ismertette: eddig határozat alapján az önkormányzat biztosította a törzstőkét 10 millió forintot, a 35 millió forintot nem
egy összegben kapja meg a társaság, hanem gép- és eszközbeszerzésre, valamint telephelyének kialakítására használhatja fel, amelyet azok megvalósításának
ütemében hívhatnak le. Az apport érték, az a géppark, amivel jelenleg is dolgoznak.
Az önkormányzattól átvállalt feladatokra működési támogatást biztosítanak, amellyel a társaságnak minden munkavégzést teljesítésigazolással kell ellátnia, amit a
felelős referenseknek ellenőrizniük kell. Az elszámolás tételesen történik.
A cél az, hogy a társaság részben önfenntartó legyen és a vállalkozási tevékenységből tudja majd egyes kiadásait fedezni, és a tagi kölcsönt visszafizetni az
önkormányzat számára. A jövőbeli nyereséget, pedig ha képződik, vissza kell fordítania a társaság számára.
A munkavállalók átszálással kerülnek át a Városgazda Kft-be, és azok a jogok, amelyek megilleték a dolgozókat, azokat a jövőben is megkapják. A munkavállalók és
az önkormányzat között létrejön egy megállapodás, a benne foglaltakról a dolgozók tájékoztatva vannak. 
Elmondta, hogy a „vészhelyzeti szabályozás” rendelkezési miatt a cafetéria az idei évben teljes egészében már kifizetésre került a munkavállalók részére.    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy az eltelt időszakban beszerzésre került Mercedes hókotró, amelyet Németországból vásároltak és
nagyon jó műszaki állapotban van. Vásároltak egy John Deere fűnyírótraktort és egy JCB homlokrakodógépet, amelyek hasonlóan jó állapotban találhatóak, mint az
említett hókotró és nagyon kedvező áron kerültek megvételre. 
Mindenképpen úgy gondolja, hogy az eszközbeszerzések és a telephely fejlesztése nem fogja meghaladni a korábbi évben kifizetett síkosságmentesítés keretösszegét. 
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft. között létrejövő feladatellátásra vonatkozó megállapodás elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladatellátásra vonatkozó Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást aláírja.
 
A megállapodás pénzügyi fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal és a Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft. között létrejövő humánerőforrás átadására vonatkozó megállapodás elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és jóváhagyja a Városgazda Kft-hez kerülő munkavállalók – átszállás részleteire
vonatkozó – megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Megállapodást aláírja.
 
A megállapodás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő III. sz. határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközök
apportként történő átadásának elfogadása
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eszközök apportként történő átadását és az ezzel összefüggő alapító okirat módosítást a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő IV. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti és
Működési szabályzatának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési szabályzatát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Sok sikert kívánt Szauter Gábor munkájához, majd bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása

 minisztériumi pályázaton indulás
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 106/2020., 106-2/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A pályázatot az alábbi célra szeretnék beadni: az óvodák infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására, belső átalakítására. A maximálisan igényelhető támogatás 30 millió forint, a pályázati sajáterő az összberuházás bekerülési értékének 25 %-a, az 10 millió
forint. A kiosztott előterjesztést (106-2-2020.) a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Az
előterjesztés és a határozati javaslat kiegészítésre került az indikatív ajánlatokkal. Szavazásra tette fel a kiosztott határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2020 (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 5
intézményegységének felújítására, fejlesztésére vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:
70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása” c. pályázati kiírásra, a
következő műszaki tartalommal:
 

1. Rákóczi utca székhely: napelemes rendszer a tetőre
 

2. Széchenyi utcai tagóvoda: napelemes rendszer a tetőre
 

3. Gradus (Hősök tér) tagóvoda: napelemes rendszer a tetőre
  bejárati ajtó csere

 
4. Zrínyi utcai tagóvoda: fűtéskorszerűsítés (folyosón radiátorcsere)

 napelemes rendszer a tetőre
 4 db mosdó felújítása

 
5. Szabadság utcai tagóvoda: napelemes rendszer a tetőre

        gazdasági bejárat ajtócsere
 

Az építéssel érintett ingatlanok: Rákóczi utca 747 hrsz., Széchenyi utca 729 hrsz, Hősök tere 782 hrsz., Zrínyi utca 3143/2 hrsz., Szabadság utca 3006 hrsz.
A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 40.055.112 forint. A támogatás mértéke 75 %, de max. 30.000.000 forint, így az önrész nagysága 10.055.112 forint.
 
A Képviselő-testület a kivitelezői árajánlat alapján szükséges 10.055.112,- forint önrészhez a fedezetet 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2020. (III. 18.)
önkormányzati rendeletének pályázati önrész tartalék kerete, a 22. melléklet 12. sora biztosítja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására.
 
Határidő: 2020. július 9.                                                       Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
Jegyzői beszámoló a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 92/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Előző év végén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a beszámolót a következő év
áprilisában a zárszámadással együtt újra nyújtsa be a jegyző, mivel a Képviselő-testület új szempontokat határozott meg és ennek figyelembe vételével készült el az új
beszámoló.  
Véleménye szerint a beszámoló nagyon hasznos, mert betekintést nyújt a kívülállóknak az egyes osztályok feladataiba, rámutat a 2019-es évben elért eredményekre.
Köszöni Aljegyző asszonynak és a Hivatal összes dolgozójának a részletes beszámolót.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
 
No.: 15                                  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdés f) pontja alapján előterjesztett, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja.
Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

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

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 102/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A lakossági igények mind szélesebb kielégítése céljából úgy gondolták, hogy létrehozzák a
„Platz piac-családi piknik” elnevezésű helyi termelői piacot a tavaknál, és az üzemeltetéssel az ötletgazdát Maszlag Marianna egyéni vállalkozót bízzuk meg 1 évre. A
piac havonta egy alkalommal lesz nyitva.
A piac megszervezése, a rend fenntartása és minden egyéb járulékos feladat az üzemeltetőt terheli.
Az üzemeltető által a piacon beszedett helypénz az Önkormányzat bevételét képezi. A helypénz összegét 500 forint/m2, de minimum 1000 forint összegben javasoljuk
meghatározni. Az elmondottakhoz szükséges a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy a vállalkozó kereste fel az önkormányzatot vagy ilyen nagy volt a lakossági igény? A jelenleg működő piacon is lehet biotermékeket
árusítani. 
Ha jól gondolja nem lett kiírva pályázat e tekintetben? Kérdése, hogy miért jó ez az érintett ötletgazdának?
 
Strack Bernadett alpolgármester: A nevében is szerepel, hogy ez egy piac és egy családi piknik egyben, és nem egy termelői piaci tevékenységet takar. A piac
családi-piknik céljának a jelenlegi piac területe nem felel meg. A „Platz piac-családi piknik” elnevezésű esemény, amely magába foglal egy piaci légkört, de a
családok részére több órás szabadidős programot is kínál.
A piac havonta egy alkalommal lesz nyitva, és olyan termékeket fognak árusítani, amit a termelő kimondottan saját maga állít elő. Zöldséges vagy ruházati terméket
forgalmazó vállalkozó nem árusíthat ezen az eseményen.      
A lakosság részéről egy folyamatosan felmerülő igény volt. Más településeken is működnek családi piknikkel összevont piacok pl. Budakeszin, Budaörsön. Ezeken a
helyeken igen nagy a látogatottsága ennek a piacnak. Az ötletgazda kereste fel az önkormányzatot.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az üzemeltető által a piacon beszedett helypénzt az önkormányzat bevételét fogja képezni. Úgy gondolja, hogy ha ez jól működik, a
családok jól érzik magukat, az önkormányzatnak akár anyagi, erkölcsi „haszna” is származna az eseményből akkor, az miért jelent problémát? Ha az ötletgazdának
bármilyen nyeresége származna a piac lebonyolításából az sem kifogásolható. 
 
dr. Lovász Ernő: A közösségépítést számos alkalommal kihangsúlyozták, és a programjukban is szerepelt. Reményeik szerint ez az esemény is még jobban
„összekovácsolja” a vörösvári közösséget. Semmiképpen nem szerették volna a termelői piaccal összevonni, mert a funkciójuk teljesen eltérő. A tavak környékét
pedig szeretnék további közösségépítésre hasznosítani.     
 
Pándi Gábor: Számára nem egyértelmű, hogy miért nem lett kiírva pályázat a feladatellátásra, miért mindjárt az ötletgazda lett megbízva. Az ötletet jónak tartja, de
mindenképpen pályáztatni kellett volna és következetesen eljárni.       
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.
 
No.: 16

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

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

 
A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás

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

11. napirendi pont
Lőcsei utcában lévő zsidótemető gondozása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 107/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Pilisvörösvári zsidótemető műemlék. Az Örökségvédelmi Alapítványtól érkezett egy
levél, melyben az Alapítványon keresztül kerülne felújításra a zsidótemető. Az alapítvány fog pályázni a MAZSÖK-nél.
Az önkormányzatnak a temető gondozását, a temető megközelíthetőségét és a temetőben történő gyalogos közlekedést kell biztosítania. Évi négy alkalommal kell
kaszálni a füvet.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
 
Pándi Gábor: Úgy emlékszik a kaszálást évekig az önkormányzat végeztette el, és a MAZSIHISZ ehhez hozzájárult egy bizonyos keretösszeggel. Az utóbbi években
pedig egy fiatal önkéntes végezi a kaszalással/fűnyírással kapcsolatos feladatokat. Nem biztos abban, hogy a temetőfelújítás elkészül, mivel néhány próbálkozás ezzel
kapcsolatosan már történt.
Javasolja, hogy a határozat szövegét egészítsék ki azzal, hogy amennyiben elkészül a felújítás, attól időponttól 10 éves időszakra vállalja az önkormányzat a
zöldfelület karbantartását.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: A határozat szövege tartalmazza Képviselő úr által javasolt felvetést. Bíznak abban, hogy a temetőfelújítást az Örökségvédelmi
Alapítvány a sikeres pályázat során megvalósítja.    
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: A témához kapcsolódóan elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt készült egy könyv a pilisvörösvári temetőről – amelyet
Bányai Viktória írt – és mindenkinek a figyelmébe ajánlja.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Lőcsei utcában lévő zsidó temető gondozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetközi Örökségi Alapítvány kérelmére a Pilisvörösvár, Lőcsei utca 2516 hrsz-ú
zsidó temető gondozását
vállalja, amennyiben a Nemzetközi Örökségi Alapítvány a temető és annak kerítésének felújítását a műemléki követelményeknek, és a szakmai, jogszabályi
előírásoknak megfelelően elvégzi.
 
A gondozás alatt a temető megközelíthetőségének, valamint a temető területén belül történő gyalogos közlekedés biztosításának érdekében szükséges növényzeti
karbantartás, takarítás értendő, melyet a felújítástól számított 10 évig az Önkormányzat vállal.
           
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

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

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 96/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tekintettel arra, hogy Cser András alpolgármesteri tisztsége 2020. április 1-jétől megszűnt
és a későbbiekben – megválasztását követően - a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként kíván dolgozni, valamint polgármesterként a
továbbiakban egy alpolgármesterrel kívánja ellátni a feladatait, ezért indokolttá vált SZMSZ módosítása. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális
Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet módosításának az elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadását.
 
No.: 18
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

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

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

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

13. napirendi pont
Beszámoló Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2019. évi szociális feladatainak ellátásról
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 99/2020.)

 



 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A szociális ellátásokról szóló beszámoló a pénzbeli és természetbeni ellátásokra terjed ki,
és magában foglalja az önkormányzati- és a jegyzői feladatok ellátását, beleértve az átruházott hatáskörben eljáró polgármesteri és Szociális és Egészségügyi
Bizottsági feladatokat is. Az önkormányzat a Szociális törvényben meghatározott kötelező feladatait az előző évben is maradéktalanul ellátta.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
 
No.: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi szociális
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörben eljárva a 2019. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
 
Határidő: azonnal                                                                   Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  
 
 

14. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága tagjainak módosítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 98/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  
Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjai sorába Cser András helyett Varga Péter képviselőt javasolja megválasztani. Az előterjesztést
a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot elutasította.      
 
Kimmelné Sziva Mária: Azzal, hogy Cser András alpolgármestersége megszűnt az nem befolyásolja azt, hogy a Bizottsági tagsága is módosuljon. Kérdése, hogy
ténylegesen le kíván-e mondani a Bizottsági tagságáról Képviselő úr? Nem tartja logikus lépésnek ezt a módosítást.  
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy az nem indok, hogy Képviselő úr alpolgármesteri posztja megszűnt és ezért a bizottsági posztját módosítani kellene. Varga Péter
Képviselő úr sem alpolgármester.   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Varga Péter Képviselő úr több időt foglalkozik a Városgazda Kft-ben folyó munkálatokkal, több időt tölt a Hivatalban és, ezért
javasolták a bizottsági tagság betöltésére.
 
dr. Lovász Ernő: Tájékoztatásként elmondta, hogy Varga Képviselő úr a Városgazda Kft. Felügyelő Bizottságának is az egyik tagja és műszaki kérdésekben a
Bizottság munkáját segíteni tudja.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 20
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2020. (VI. 25.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési
Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) és (5) bekezdése alapján a Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző vezette Közbeszerzési Előkészítő és
Bíráló Bizottság a fentieknek megfelelően 7 tagú rendes, szavazati joggal rendelkező taggal és 3 tanácskozási joggal választja a következőket:
 

-        Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, elnök,
-        Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, tag,
-        Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, tag,
-        Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, tag,
-        Metzgerné Klein Krisztina, műszaki ügyintéző, tag,
-        Dr. Fetter Katalin jogi referens, tag,
-        Solti Kinga közbeszerzési referens, tag.

 
tanácskozási joggal rendelkező tagjának választja a következőket:

-        Dr. Fetter Ádám polgármester,
-        Strack Bernadett alpolgármester,
-        Varga Péter képviselő.

 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazatával hozta.
       
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

15. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 94/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az előterjesztést. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
 
No.: 21
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2020. (VI. 25.) 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.              
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.   
 
 

11. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1954-kor.      

 
 

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


