
 Ikt. szám: 01-55/15/2020.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. szeptember 24. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.            
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András 1820-kor érkezett, Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő 1803-kor érkezett, Dr. Manhertz
József Dávid, Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Preszl Gábor (2. napirendtől gyakorolhatja képviselői jogait), Spanberger Zsolt, Strack Bernadett alpolgármester,
Varga Péter      
 
Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Metzgerné Klein Krisztina műszaki
ügyintéző, Körmendi Viola gazdálkodási osztályvezető helyettes, Dr. Mirk Mária HVB elnök, Kondákor Zoltánné pályázó, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis
Tv
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi
pontok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok                                                                                          Előadó
 

1.)    Képviselői megbízólevél átadása és eskütétel. Dr. Mirk Mária
HVB elnök

 
2.)    A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde

intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt
pályázat elbírálása (Et.: 141/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

3.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2018-as
évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata (Et.: 146/2020.)   
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

4.)    A Vörösvári Újság Szervezeti és működési
szabályzatának módosítása (Et.: 143/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

5.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
Szakorvosi Rendelőintézete elnevezésének
módosítása, alapító okirat módosítás (Et.:
147/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

6.)    Javaslat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására (Et.: 149/2020.)
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

7.)    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához (Et.: 142/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

8.)    A műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő
tanácsnok megválasztása (Et.: 144/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
9.)    A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő NBU

979 frsz-ú kisbusz értékesítése nyílt pályázat
kiírása útján (Et.: 151/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Zárt
ülés

Tervezett szabadidőközpont területén történő
ingatlancsere (Et.: 152/2020.)

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
Zárt
ülés

Felterjesztés a Pest Megye Önkormányzatának
Közgyűlése által alapított kitüntető díjak
adományozására (Et.: 148/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

10.)        

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató (Et.: 150/2020.)      
 

Dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

11.)        

 
Felvilágosítás kérés       

 
Dr. Lovász Ernő 1803-kor megérkezett
A Képviselő-testület létszáma 10 főre módosult.    
 
 

1. napirendi pont
Képviselői megbízólevél átadása és eskütétel.

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szeretettel köszöntötte Dr. Mirk Mária ügyvédnőt a Pilisvörösvári Helyi Választási Bizottság elnökét.
Mindenki előtt ismert, hogy Kimmelné Sziva Mária önkormányzati képviselő képviselői megbízása megszűnt. Tekintettel a megüresedett képviselői mandátumra a
Helyi Választási Bizottságnak döntenie kellett a témában. Kéri, hogy Elnök asszony ismertesse a HVB döntését, valamint adja át Preszl Gábor képviselő részére a
megbízólevelet, és működjön közre az eskü letételénél.
 
Dr. Mirk Mária HVB elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket a HVB döntéséről. Kimmelné Sziva Mária képviselői mandátumáról augusztus 31-i hatállyal lemondott. A
Vörösvárért Közéleti Egyesület a listán soron következő személyre tett javaslatot Preszl Gábor személyében. A javaslat teljesen összhangban van az önkormányzati
választási törvénnyel. A Választási Bizottság az 1/2020. (IX. 14-én) határozatában döntött a mandátum átadásáról, melyet Preszl Gábornak ad át. A bizottsági döntés
ellen fellebbezés nem történt, így a megbízólevél az érintett részére átadható.    
 
Elhangzik a képviselő jogszabály szerinti esküje a következő szöveggel.
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; (a tisztség megnevezése) önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pilisvörösvár (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

 
(Az érintett az esküokmányt aláírta.)

 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megköszönte Dr. Mirk Mária elnök asszony segítségét.
 
 

2. napirendi pont
 A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde intézményvezetői feladatainak

 ellátására kiírt pályázat elbírálása
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 141/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Kéri, hogy a pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a személyét érintő témát a Képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalja meg?
 
Kondákor Zoltánné pályázó szóban hozzájárult ahhoz, hogy az őt érintő témát a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Tájékoztatásként elmonda, hogy a pályázat beadási határideje szeptember 3. napja volt, melyre egy pályázat érkezett. A pályázati
anyag és a pályázatot összefoglaló táblázat a hétfői napon került kiküldésre a Képviselő-testület részére.
A szakértői bizottság meghallgatta a pályázót és támogatta a kinevezését.    
A szakértői bizottság egyik tagja a Magyar Bölcsődék Egyesületének főtitkára, aki a vírushelyzetre való tekintettel nem kívánt személyesen megjelenni az ülésen, így
írásban küldte meg a szakvéleményét, amelyet az előterjesztéshez csatoltak.  
Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta a mai napon, és támogatta Kondákor Zoltánné pályázatának elfogadását és az illetményére
vonatkozó határozatot is.
Kéri, hogy a pályázó röviden foglalja össze a pályázatát és emelje ki a számára fontos elemeket. 
 
Kondákor Zoltánné pályázó: Úgy gondolja, hogy a pályázatában mindent megfogalmazott. A bölcsődék tekintetében is a jogszabályi előírások igen komolyak.
Elmondta, hogy a korábbi években nem volt túljelentkezés, de az idei évben már igen. Bízik abban, hogy sikerül majd megépíteni az új bölcsődét és akkor nem kell
elutasítani a jelentkezőket.  
Nagyon örül annak, hogy az elmúlt 5 évben a bölcsődei dolgozók jól összeszokott csapatot alkotnak, és megfelelő ellátást tudnak biztosítani a gyermekek számára.
A pályázatában megfogalmazta az alapelveket és szempontokat, ami alapján a feladatellátást végzik. Nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a szülőkkel a napi,
gyermekeket érintő „nehézségeket” megbeszélje. Véleménye szerint számos család küzd napi problémákkal pl. gyermekelhelyezés stb. Vannak szülőcsoportos
beszélgetések, amelyek szintén erősítik a kapcsolatokat. Nagyon köszöni a bizalmat és azt, hogy a fenntartóval jó kapcsolata van az intézménynek.
 
Preszl Gábor: Véleménye szerint jelen esetben „könnyű” döntenie a Képviselő-testületnek, mert meg vannak elégedve a vezető munkájával, illetve a városban
elhangzott vélemények is azt támasztják alá, hogy jól működik a bölcsőde.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előterjesztésben szereplő I. sz. határozat tekintetében lehetőség van a nyílt és titkos szavazásra. Kéri, hogy a 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.: 2
A Képviselő-testület a titkos szavazást a jelenlévő képviselők (11 fő) 2 igen és 9 nem  szavazatával elutasította.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel Kondákor Zoltánné pályázó pályázatának elfogadását.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde magasabb vezetői
pályázatának elbírálásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban biztosított jogkörében
eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján   a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátásával 5
éves időtartamra – 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig Kondákor Zoltánnét bízza meg.
 
Határidő: 2021. 01. 01.                                                         Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel a II. sz. határozati javaslatot, amely a köznevelési törvény 7. melléklete által meghatározott alapilletményből, a
magasabb vezetői pótlékból és az ágazati szakmai pótlékból tevődik össze.  
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata Kondákor Zoltánné 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 Kondákor Zoltánné, a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 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 (Ped. II./11).
 
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 16. § (5a) bekezdése határozza meg (a pótlékalap 60%-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 16. § (11) bekezdése határozza meg (alapilletmény 10%-a).

 
d)     A Képviselő-testület az alapilletmény 20 %-át kereset-kiegészítésként a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítja.

 
e)     Bölcsődei pótlék pedagógus munkakörre.

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.
 
Fedezet forrása: 2021. évi intézményi költségvetés.
 
Határidő: 2021. 01. 01.                                                         Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Gratulált Kondákor Zoltánnénak az intézményvezetői megbízatásához és sok sikert kívánt a munkájához.
 
Pándi Gábor: Korábban is kifejtette már a véleményét a személyi kérdésekben történtő szavazásokkal kapcsolatosan. Elmondta, hogy nem a bölcsőde vezetővel van
problémája, hanem az eljárás menetével, és ezért tartózkodott a szavazás során.
A személyi kérdésekből előfordulhatnak kellemetlenségek abban az esetben, ha valaki „nem” szavazattal nyilvánítja ki véleményét. Ezek elkerülése végett személyi
ügyekben fontosnak tartaná a titkos szavazás elrendelését a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
Gratulált Kondákor Zoltánnénak a kinevezéséhez, mivel az első intézményvezető, akit a választások után újraválasztottak.     
 
Dr. Lovász Ernő: Nem gondolja, hogy ezt Képviselő úrnak ennyire egyértelműen ki kellene hangsúlyoznia. Eddig is úgy gondolták, hogy ami jól működik azon nem
változtatnak, viszont számos esetben igen jelentős nehézségekkel álltak szemben és ezért látták szükségesnek az átalakítást.       
 
 
Cser András 1820-kor érkezett
A Képviselő-testület létszáma 12 főre módosult.
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2018-as évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 146/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület által korábban elfogadott helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente szükséges felülvizsgálni, illetve a helyzetelemzést
és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tervezett hét intézkedésből két intézkedés már megvalósult, kettő részben, illetve a többi esetében a megvalósulás
folyamatban van. Új intézkedésként kerül bevezetésre a Szakorvosi Rendelőintézet épületének belső felújítása, Attila utcai telephely korszerűsítése,
akadálymentesítése, elérhető szakrendelések számának növelése. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata az önkormányzat felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvényben biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának jelen határozat mellékletét képező, 2018-2023 évekre szóló felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

4. napirendi pont
A Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 143/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a
határozati javaslat elfogadását. Elmondta, hogy az újság szeptemberi száma új arculattal ingyenesen jelenik meg és minden állampolgárhoz lapterjesztők útján kerül
kézbesítésre az információ.
Nagyságrendileg havonta 4000-4500 példányban fog megjelenni az újság, illetve már online is elérhető lesz, s így indokolttá válik a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása.
 
Preszl Gábor: Úgy gondolja, hogy ha valamit ingyen adnak, akkor annak az értéke csökken. Az elmúlt évtizedek alatt az újság a környék egyik legszínvonalasabb
lapja volt. Nem tartotta olyan drágának az újságot, amit nem tudtak volna megfizetni az érdeklődők.
A házhoz menő lapterjesztést nem támogatja, mivel az újságok esetleg a kukában fognak kikötni. Természetesen elfogadja, hogy az elsődleges szempont az, hogy
minél szélesebb körben olvassák az újságot. Véleménye szerint úgy is díjmentessé lehetett volna tenni egy lapot, ha azokat bizonyos helyekről tudták volna elvenni a
polgárok, és csak az viszi el az újságot, aki ténylegesen kíváncsi rá.
Kérdése, hogy az újság – ingyenes – megjelenése mekkora kiadást jelent az önkormányzatnak egy évben?
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Számos környező településen ingyenes a helyi lap (pl. Solymár, Pomáz, stb.). Nem gondolja, hogy ha valamiért nem kell fizetni az
igénytelen és értéktelen lenne. Fontos szempont számukra, hogy a város polgáraihoz eljuttassák az információkat. Úgy gondolja, hogy azt a színvonalat, amit a
korábbi ciklusokban az újság képviselt azt a jövőben tartani fogják. Céljuk az, hogy a színvonal emelkedjen és erre is törekszenek.   
 
Strack Bernadett alpolgármester: Egyetért azzal, amit polgármester úr már elmondott. Fontos kihangsúlyozni, hogy az újság megújult arculattal mutatkozik be,
mellyel emelik a korábbi színvonalat. Az újság minden háztartáshoz eljut és ezzel növekszik az értéke.
Azokra a személyekre is gondoltak, akik esetleg környezettudatosak és már csak digitálisan szeretnének tájékozódni. Ezért az első lapszám tartalmaz egy matricát,
amelyet ki lehet ragasztani a postaládára, így azok a háztartások a következő kiadástól nem fogják megkapni a papír alapú lapot. Az újság megjelenésével egyidőben
közzé lesz téve az applikációban, illetve a vörösvári hírek felületein az aktuális lapszám. A külterületi részeken élőkhöz nem automatikusan jut el a helyi lap, hanem az
igény regisztrációhoz volt kötve.
Az idős generációra is gondoltak, az otthonokban élőkre, - mert vannak, akik a közértig sem tudnak elmenni - és így számukra is elérhetővé válik az újság.
Úgy gondolja, hogy a hirdetési felületekkel az újságnak magasabb lehet a bevétele, illetve a hirdetők számára értékesebb lehet a lap, mivel sokkal több olvasóhoz jut
el az újság.
A korábbi számadatok azt támasztották alá, hogy hiába került az újság pénzbe kizárólag veszteséggel működött.
A lapszerkesztés is átalakításra került - korábbi képviselő-testületi döntések alapján – így a szerkesztők már nem az önkormányzattal állnak szerződésben, hanem a
kiadással kapcsolatos teendőket átvette Filmkovács Bt.
Mindenképpen úgy gondolja, hogy itt volt az ideje annak, hogy a háztartásokba díjmentesen eljuttassák az információkat.  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Természetesen mindent megvizsgálva döntöttek a lap házhoz menő terjesztéséről. Úgy emlékszik, hogy korábban az újság online
változata a megjelenéshez képest csak hónapok múlva volt elérhető, és ha valaki egy korábbi nyomtatott kiadást keresett, akkor ahhoz sem tudott hozzájutni, mivel a
terjesztőknél már nem volt elérhető.
 
Preszl Gábor: Az elhangzottak alapján reméli, hogy ténylegesen azokhoz fog eljutni az újság, akik olvasni fogják. Alpolgármester asszony hozzászólását elfogadja,
hogy az újság nem volt nyereséges.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Véleménye szerint az sem mindegy, hogy milyen mértékű a veszteség. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztésben foglaltak
szerint módosítja, s a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, annak mellékleteivel együtt.
 
Határidő: azonnal                                                                 Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta.  
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete

 elnevezésének módosítása, alapító okirat módosítás
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 147/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati
javaslat elfogadását.
Igazgató úr kérelemmel fordult az önkormányzathoz az intézmény elnevezésének módosítása tekintetében, hogy a hosszú elnevezés helyett a közhasználatban
megszokott „Pilisvörösvári Szakrendelőt” használhassák és szeretné, az alapító okitat ez irányú módosítását.
Elmondta, hogy az utolsó módosítás óta történt egyéb változtatásokat is belefoglalták a dokumentumba: 
Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítését azzal, hogy az intézménynek feladata a fekvőbeteg-ellátó intézménybe történő beutalás is. A költségvetési szerv
alaptevékenységéről szóló 4.3. pont A) alpontja kiegészítését a gyermek neurológia szakellátással.
A módosulások miatt a Szakrendelő Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell.
  
Pándi Gábor: Nem szeretné, ha az intézmény nevéből törlésre kerülne az „önkormányzat” mint meghatározás. Számos település tartozik az intézményhez és szeretné,
ha azok tisztában lennének azzal, hogy ez önkormányzati fenntartású. Bármilyen eszközt kellett vásárolni az intézménynek egyik település sem járult hozzá a
finanszírozáshoz, viszont az ellátást ugyan úgy megkapták/megkapják. Számára nem egyértelmű, hogy miért szükséges a rövidebb elnevezés.
Javaslatot tett egy új elnevezésre: Önkormányzati Szakrendelő, Pilisvörösvár.
Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat maradjon az elnevezésben.   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Véleménye szerint a rövidebb elnevezésből is tudni fogják, hogy az önkormányzat fenntartásában működik az intézmény, így az
elhangzott javaslatot nem támogatja. A „Pilisvörösvári Szakrendelő-t” egyértelmű, hogy nem Pilisszántó tartja fenn, hanem Pilisvörösvár Önkormányzata.    
 
Dr. Lovász Ernő: Képviselő úr elmondásából úgy értelmezi, hogy hiába volt a nevében, hogy önkormányzat mégsem járultak hozzá a települések az intézmény
működéséhez. E tekintetben nem érti, hogy miért szerepeljen az önkormányzat szó az elnevezésben.
Egyébként pedig nem kérdőjelezné meg egy szakember kérelmét. Feltételezi, hogy adminisztrációs feladatok könnyítése végett kerülne sor a rövidítésre. Pándi Gábor
Képviselő úr módosító javaslatát szintén nem támogatja.  
 
Preszl Gábor: Nem jelenti minden esetben, hogy az önkormányzat a fenntartója egy intézménynek. Példaként említette a Német Nemzetiségi Általános Iskolát, ez
esetben az önkormányzat már nem fenntartója és nem működtetője az iskolának. Úgy gondolja, hogy inkább erkölcsi elismertség miatt kellene, hogy az önkormányzat
szerepeljen az elnevezésben, hogy a környező településekről érkezők tisztában legyenek azzal, hogy az önkormányzat tartja fenn az intézményt.  
 
Spanberger Zsolt: Az interneten rákeresve azt látta, hogy legnagyobb részben rövid névvel találhatók az elnevezések. Aki felkeresi az intézményt nem azzal
foglalkozik, hogy ki a fenntartó, hanem milyen szolgáltatásban részesül.   
 
Mátrahegyi Erzsébet: Igazgató úr kérése volt a névváltoztatás. Nem gondolja, hogy tovább kellene „ötletelniük”. Furcsa lenne, ha a módosításhoz nem hozzájárulna
a Képviselő-testület, hanem további javaslatokat adnának a névmódosításhoz. 
 
Dr. Lovász Ernő: Preszl Gábor Képviselő úr elismerésként/tekintélyként említette, hogy az önkormányzat szerepeljen az intézmény nevében „mint látszat”
hovatartozás. Nem olyan régen Pándi Képviselő úr kritikákat fogalmazott a „látszat” tevékenységekkel kapcsolatosan, miszerint inkább a tényszerű dolgokra
fókuszáljanak.
E tekintetben nem gondolja, hogy a „látszatra” kellene hivatkozni.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel Pándi Gábor Képviselő úr módosító javaslatát az elnevezés tekintetében: „Önkormányzati Szakrendelő,
Pilisvörösvár”.
 
No.: 7
A Képviselő-testület a javaslatot a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 nem és 2 igen szavazatával elutasította.  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézetének új elnevezése miatti Alapító okirat módosításáról, módosító okirat elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontjában
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 124/2009. (VII. 23.)  Kt. sz.
határozatával, a 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 110/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, és a 157/2011. (VIII. 04.) Kt. sz. határozatával, a 30/2013. (II. 07.)
Kt. sz. határozatával, a 106/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatával, a 24/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, a 117/2015. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 43/2017. (III.
14.) Kt. sz. határozatával és a 132/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselő-testület a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító
okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. Az intézmény új elnevezése: Pilisvörösvári Szakrendelő.
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.
 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, s azt
nyújtsa be jóváhagyás céljából 2020. október 30-ig a polgármesternek.
 
Határidő: nyilvántartásba vétel 15 napon belül                    Felelős: jegyző, intézményvezető
                SZMSZ módosítás: 2020. 10. 30.
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta.    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Javaslat a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti

 és Működési Szabályzatának módosítására
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 149/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztés az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a
határozati javaslat elfogadását. Az SzMSz utolsó módosítása óta számos változás történt, ami miatt aktualizálni kell a szabályzatot. Az Építéshatósági Osztály
megszűnése miatt az SzMSz több pontja módosul. A Városgazda Kft. megalakulása kapcsán is szervezeti átalakítás történt, megszűnt a városgondnoksági és a
kertészeti csoport. További fontos változás történt a Hivatal szervezeti egységében, amit az 1. sz. melléklet szemléltet. Új osztályok jöttek létre, illetve egyes osztályok
új elnevezést kaptak.
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy a tanácsnokkal kapcsolatos témát (144/2020. előt.) előbb kellett volna megvitatni, mert szorosan a témához kapcsolódik, mint
elfogadni az egységes Hivatali SzMSz-t. Látja, hogy a tanácsnokkal kapcsolatos téma a most tárgyalt előterjesztés egységes szerkezetében már szerepel.
A szervezeti felépítéssel kapcsolatos ábrán több osztály szerepel, mindenhol lesz osztályvezető és ezekhez a tisztségekhez megfelelő bérezés is társul.    
A pénzügyi és adóosztály szétválását nem tartja fontosnak. Nem érti, ha létrehoztak egy külön céget a Városgazda Kft, akkor miért kell jelen esetben egy osztályt is
kialakítani?
A műszaki osztály korábban ellátta a városgondnoki/kertészeti feladatokat, az idei évben beruházások sem nagyon vannak. A folyamatos átszervezések bérjellegű
többletkiadásokat vonnak maguk után. Semmiképpen nem támogatja a Hivatal ilyen jellegű átszervezését.  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előterjesztést a Hivatal vezetése alaposan végig gondolta. A műszaki osztály teljes mértékben leterhelt és a várost érintő témák
túlnyomó részét az osztály koordinálja a közreműködésük elengedhetetlen.
 
Varga Péter: A cég megalapítása óta semmilyen munkafolyamatot nem szerveztek ki és nem végeztettek el vállalkozóval.
 
Strack Bernadett alpolgármester: A „városgazda osztályra” azok a személyek lettek besorolva, akik korábban a műszaki osztályon vagy a városgondnoksági
csoportnál dolgoztak. Az érintett személyek nem kerültek át a Városgazda Kft.-hez, hanem a továbbiakban is a Hivatal állományában maradtak. Semmilyen plusz
munkaerőfelvétel nem történt a városgazda osztály kialakítása során.
A pénzügyi és adóosztály szétválasztása erősen indokolt volt. A korábbi adócsoport működésében komoly problémák voltak. Megdöbbentő volt számára, hogy ezzel a
nehézséggel kellett szembesülniük. A későbbiek során láthatják majd, hogy milyen mértékű elmaradás lett beazonosítva, amely a rendszer hiányát tükrözte. Az
adóosztály vezetéséhez olyan szakember kell, aki tisztában van az adózással és időben észreveszi a hibákat. Az adócsoport korábban a pénzügyi osztályhoz tartozott,
de volt külön csoportvezető igen magas bérezéssel. 
Az osztályok szétbontása semmilyen plusz kiadással nem jár, nem lesznek további osztályvezetők kinevezve.
Az adócsoportban elengedhetetlen a jó munkavégzés, hiszen a költségvetés nagyrésze abból a bevételből származik és nem mindegy, hogy ez milyen módon kerül
beszedésre.  
      
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az átszervezésekhez nem társultak felmondások/elbocsájtások azzal ellentétben, amit a választások előtt rosszhírként keltettek.      
 
Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző: A Hivatali szervezet átalakítása megfontoltan/átgondoltan történt. Az elmúlt hónapokban minden osztályt megvizsgáltak és
kiértékeltek. Megvizsgálták a pénzügyi területet és az adócsoport munkáját is. Az adó esetében hibákat/elmaradásokat feltárták és azon dolgoznak, hogy naprakész
adatokkal rendelkezzenek.
A pénzügyi osztály vezetése igen leterhelte/leterheli a vezetőt, így az adócsoport munkáját nem követte oly mértékben, hogy a problémákat felismerje. Az ASP
rendszer bevezetése és az adóban történő változások szükségessé teszik, hogy a kollégák is napra készek legyenek a feladatellátás tekintetében. Ezért szükséges, hogy
az adócsoportot teljesen külön kezeljék a pénzügyi osztálytól.    
A lakosságszolgálati osztály korábban igazgatási osztály néven működött. Ennek az osztálynak már a nevében is szerepel, hogy a panaszokat, lakossági felvetéseket,
szociális ügyeket, stb. intézi. A lakosság irányában lát el rendkívül fontos feladatokat.
Az új applikáció bevezetése óta azon dolgoznak, hogy zökkenőmentesen működjenek a problémakezelések. A lakosság részéről történtő megkeresések elsősorban
ehhez az osztályhoz kerülnek és teljes mértékben végig követik a folyamatokat, míg azok valamilyen formában megoldásra nem találnak. Természetesen a
lakosságszolgálati osztály partnerei a műszaki osztály, illetve a Városgazda Kft.
A lakosságszolgálati osztály minden esetben elvégzi a helyszíni szemléket, melyeket fotóval támasztanak alá és előkészíti a munkafolyamatokat továbbá az
állampolgárral is kapcsolatot tartanak – ezzel is tehermentesítve a műszaki osztályt –. A felvetések további részét, amelyek megoldásra várnak azt a Városgazda Kft.
végzi el pl. kidőlt fák, úthibák, kidöntött oszlopok helyreállítása, hulladék begyűjtése, stb.
Ismételten elmondta, hogy azok a munkavállalók, akik korábban a műszaki osztályon dolgoztak mindenképpen szerettek volna hivatali alkalmazottak maradni és nem
akartak átkerülni a gazdasági társaság munkavállalói állományába. Ezért szükséges volt a részükre kialakítani a városgazda osztályt.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az átszervezéshez nem társítottak semmilyen költségvetést igénylő módosításokat, amelyek a bérkiadásokat növelné. A kollégáknak a
feladatot mindenképpen a jelenlegi bérköltségeken belül kell ellátniuk, hatékonyabb munkamenettel.
A kollégák az elmúlt időszak alatt azt bizonyították, hogy semmilyen külső erő bevonása nem szükséges, hogy a feladatokat végrehajtsák.
Jelen esetben a pénzügyi osztály kivétel, az esetükben vezetőt keresnek.
Semmiképpen nem haladják meg sem a pénzügyi sem a létszámkeretet, amit korábban a Képviselő-testület elfogadott.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az átszervezések kapcsán figyelemmel voltak az egyedi kérésekre/érdekekre is.     
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési Szabályzatával beterjesztésével kapcsolatosan elmondta, hogy míg az
Önkormányzati SZMSZ egy rendelet, amit az elfogadás után ki kell hirdetni, stb., a Hivatali SZMSZ egy olyan szabályzat, amit a Képviselő-testületnek határozattal
kell elfogadnia. Korábbi gyakorlatnak megfelelően került az anyag most is beterjesztésre, eddig az elvárás volt, hogy a könnyebb áttekinthetőség céljából
 korrektúrával szemléltessék az egyeséges szerkezetbe foglalt szabályzattal  a határozati javaslat módosító részeit.. Amennyiben a határozatot elfogadják – az hatályba
is lép – a szabályzatot ennek ismeretében fogják módosítani, illetve egységes szerkezetbe foglalni.  
 
Pándi Gábor: Köszöni a megnyugtató válaszokat. Az előterjesztés ilyen részletességgel nem tér ki az átszervezésre pl. nem szerepel benne melyik osztálynak milyen
feladatai lesznek és hogy nem érint további bérjellegű kiadásokat az átszervezés.
Jobbnak találta volna, ha nem osztály megnevezést kapnak a szervezeti egységek, hanem inkább csoportot. Az „osztály” elnevezés alapból nagyobb létszámot foglal
magába nem pedig néhány főt.
 
Dr. Lovász Ernő: Amennyiben a költségvetést érintené a határozati javaslat – bérjellegű kiadások tekintetében –, akkor a határozat szövege kiegészítésre kerülne egy
meghatározással, miszerint utalnak arra, hogy a fedezetet a költségvetés mely sorából biztosítják.
 
Pándi Gábor: A Városgazda Kft. létrehozása során az ügyvezető kinevezése december 31-ig szólt. A kinevezéstől számított egy hónap múlva a szeptember 3-i ülésen
pedig tárgyalták a cég ügyvezetőjének teljes munkaviszonyban történő foglalkoztatását, akinek a bérét jelentősen megemelték és a határozatban nem szerepelt a
fedezet forrása.
A hivatali státuszok, amennyiben nem kerülnek betöltésre és a fedezet biztosítva van - a bérkeretből - attól még lehet az osztályvezetőknek emelt bért adni, erre nincs
garancia. Azt, hogy valaki osztályvezetői bér kap azzal nincs problémája, mert az felelősséggel jár, csak nem mindegy, hogy hány osztályvezető van.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előző önkormányzati vezetés során a hivatali munkabérek igen alacsonyan lettek tartva, amelyeket a jelenlegi önkormányzatnak
kell kezelnie, úgy hogy a munkavállalók nem menjenek el.   
 
Strack Bernadett alpolgármester: A Városgazda Kft.-vel kapcsolatosan elmondta, hogy a cég a tavasz folyamán alakult és az ügyvezető igazgató pedig október 1-
jétől fogja teljes munkaviszonyban ellátni a tevékenységet (eredetileg december 31. volt betervezve.), mert az egyre növekvő feladatok ezt teszik indokolttá. Nem egy
hónap telt el az ügyvezető kinevezéstől októberig. Az ezzel kapcsolatos kiadás be volt tervezve a költségvetésbe.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) pontja és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján – Pilisvörösvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz.
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen határozat melléklete szerinti módosítását, és a 151/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozattal, a
138/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozattal, a 92/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozattal, a 148/2010. (VIII. 26.) Kt. sz. határozattal, a 249/2010. (XII. 09.) Kt. sz. határozattal,
a 140/2011. (VI. 30.) Kt. sz. határozattal, a 222/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozattal, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozattal, a 12/2014. (II. 05.) Kt. sz. határozattal, a
28/2015. (II. 26.) Kt. sz. határozattal, a 73/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozattal, a 186/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozattal, a 197/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozattal, a
61/2018. (IV. 26.) Kt. sz. határozattal, 9/2019. (I. 24.) Kt. sz. határozattal és a jelen határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatot elfogadja.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 142/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a
határozati javaslat elfogadását.
Korábbi évekhez hasonlóan megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer következő évi pályázati fordulója, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányaihoz járulhat hozzá. Az Ösztöndíjrendszerhez úgy csatlakozhat az önkormányzat, ha a csatlakozási nyilatkozatot a megadott
határidőben megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, és a pályázatot a helyben szokásos módon közzéteszik. A pályázatot a jelenlegi felsőoktatási
hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára írhatja ki. „A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj
időtartama 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 6 egymást követő félév. Az ösztöndíj önkormányzati keretösszegét 2021. évben 500.000 forint összeghatárig
biztosítják. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021.
évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról aláírja.
 
A Képviselő-testület elfogadja az ösztöndíjrendszerben való részvétel feltételrendszerét.
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletének megfelelően kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.
 
A Képviselő-testület az ösztöndíj önkormányzati keretösszegét 2021. évben 500.000 forint összeghatárig biztosítja. A beérkező pályázatokról a végső döntést at
ÜOKB és a SZEB javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelettervezetet a fentiek alapján készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás
céljából.
 
Fedezet forrása: a 2021. évi költségvetési rendeletben biztosítandó.
 
Határidő: 2020. október 1.                                                    Felelős: polgármester, jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

8. napirendi pont
A műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő tanácsnok megválasztása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 144/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztés a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
támogatta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület az előző ülésen a rendeletmódosítás során döntött a műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő tanácsnok megválasztásának a lehetőségéről.
Varga Péter önkormányzati képviselő hónapok óta társadalmi munkában látja el azokat a feladatokat, amiket a tanácsnok feladataként az SzMSz-ben is
megfogalmaztak.
 
Preszl Gábor: A tanácsnoki feladatok ellátása után nagyságrendileg 220e forint díjazásban részesült az érintett. Úgy tudja, hogy már két tanácsadója van polgármester
úrnak és ez a kiadás a következő évekre vetítve kb. 30 millió forintot tesz ki. A kiadási összeget sokalja, ismerve az önkormányzat(ok) jelenlegi helyzetét. Igen
jelentős tehernek találja ezeket a kiadások úgy, hogy az állam elvonja az önkormányzatok bevételének egy részét.
Azt senkitől nem lehet elvárni, hogy ingyen dolgozzon. Polgármester úr, Alpolgármester asszony is főállásban végzi a feladatokat. A képviselői poszt társadalmi
megbízatással kellene, hogy működjön.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az említett két tanácsadója fontos szerepet tölt be és rendkívül nagy segítséget nyújtanak számára. Az említett összeg jelképes ahhoz
képest, hogy milyen jelentős munkát végeznek és közreműködnek a mindennapjaiban.   
Alpolgármester asszony nem főállásban végzi a tevékenységét, hanem társadalmi megbízatással látja el a feladatokat szinte napi 24 órában.
 
Dr. Lovász Ernő: Az előző ülésen már elfogadták, hogy létrehoznak egy műszaki ügyekért felelős tanácsnoki posztot. Jelen esetben kizárólag az érintett személyéről
döntenek.
Képviselőként az érintett személy mennyi társadalmi munkát végzett és korábban hogyan segítette a munkafolyamatokat megkérdezheti akár a műszaki osztályt vagy
a Városgazda Kft.-t, és ezek alapján lehet értékelni/bírálni az érintettet.  
 
Spanberger Zsolt: Képviselő úr kérdései feltételezéseken alapulnak. Véleménye szerint feltételezésekre nem lehet döntést alapozni.
 
Preszl Gábor: Amit elmondott azokat tényként közölte. Nem az érintett személy hatáskörét és hozzáértésében kételkedett. Amennyiben nem támogatják a javaslatot
ez esetben az önkormányzatnak nem lesz többletkiadása.
Alpolgármester asszonytól elnézést kért, mert nem tudta, hogy társadalmi megbízással látja el a teendőket. Kizárólag az önkormányzat kiadásait tartja fontosnak, nem
személyek ellen szólt a hozzászólása.   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Véleménye szerint a kiszervezett feladatok, amelyeket vállalkozókkal végeztettek el pl. kaszálás, gallyazás, stb. is rendkívül magas
összegekbe került az önkormányzatnak. Hónapók óta ilyen jellegű kiadásokra nem került sor. Mindenképpen úgy gondolja, hogy az egyéb munkafolyamatokra
kifizetett összegekből fedezni lehet a tanácsnokok tiszteletdíját.  
 
Dr. Lovász Ernő: Kérdése, hogy Képviselő úrnak van-e módosító javaslat a személyt illetően?
 
Preszl Gábor: Nincs, módosító indítványa.
 
Pándi Gábor: Úgy gondolja, hogy minden önkormányzati ciklus és az adott városvezetés a saját elképzeléseit igyekszik megvalósítani. Korábban nem voltak
tanácsnokok, hanem igyekeztek a legjobb tudásuk szerint dönteni vagy olyan személyektől tanácsot kérni, akiknek nem kellett fizetni.
A hivatali béreket alacsonyan tartották és a bevételekből számos beruházást valósítottak meg. Korábban sem voltak arról meggyőződve, hogy mindent jól csináltak.  
A jelenlegi folyamatok az elképzeléseikkel/értékrendjükkel nem összeegyeztethető, illetve az ezekkel járó kiadások sem elfogadhatóak számukra, amit a jövőben is ki
fogják nyilvánítani.
Az idők során ki fog derülni, hogy melyik önkormányzat végezte jobban a munkát.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előző ciklusban született egy döntés, hogy egy szakrétő készítsen összehasonlító tanulmányt 5 millió forintért, a Búcsú térre
tervezett sportcsarnok helyszínével kapcsolatosan. Ebből az összegből is épülhetett volna néhány méter járda. 
 
Varga Péter: A témához nem kapcsolódóan megkérdezte, hogy korábban a műszaki osztályon dolgozott Páva Gábor beruházó, aki egyik napról a másikra
megszüntette a munkaviszonyát. Kérdése, hogy lehet-e tudni ez miért történt?
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Képviselő úr abban az időben alpolgármesteri posztot töltött be. Biztosan tisztában van azzal, hogy a kolléga miért távozott a
műszaki osztályról mindenféle tájékoztatás nélkül?  
 
Pándi Gábor: Nem tudja miért lépett ki az érintett személy. Tájékoztatni nem kell erről senkit, mivel a Hivatal vezetője a jegyző és a dolgozókkal kapcsolatos ügyek
a jegyző hatáskörébe tartoznak. Dolgozók jönnek - mennek, mindig is így volt, most is így lesz, meg így is van.
 
Dr: Lovász Ernő: A Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként tevékenykedett, amikor a Búcsú tér téma felvetődött. A szakértő nem azért lett kirendelve a témában, mert
aláírásokat gyűjtöttek, hanem azért, mert az akkori polgármester nem akarta felvállalni azt a politikai döntést, hogy a sportcsarnok melyik helyszínen legyen
elhelyezve. Ezt akkor is elmondta, hogy a helyszín kiválasztása nem igényel szakértői alátámasztást.   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: A választások előtt zajlottak ezek az események, ezért kellett 5 millió forintért szakértőt felkérni a tanulmány elkészítésére.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
   
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő tanácsnok
megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a, és a
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata alapján Varga Péter önkormányzati képviselőt a műszaki és közlekedési ügyeket
felügyelő tanácsnoknak megválasztja.
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hatályos SZMSZ függelékében a módosítást vezesse át.   
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző

 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodási szavazatával hozta.    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

9. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő NBU 979 frsz-ú kisbusz

értékesítése nyílt pályázat kiírása útján
A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 151/2020.)

 
 
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 kisbusz az utóbbi években nincs kellőképpen kihasználva, így indokolt az értékesítése nyilvános pályázat útján. A befolyt összeget a géppark fejlesztésére kívánják
fordítani. A gépjármű állapotfelmérése megtörtént az előterjesztés melléklete tartalmazza az adatokat, az Eurotax árak alapján bruttó 4.618.000 forint a kisbusz ára.  
 
Pándi Gábor: (Képviselő úr nem kapcsolata be a kézimikrofont, így a jegyzőkönyv számára nem minden hallható értelmezhető.):
A korábbi években a kisbusz nagyon hasznos volt. A járványhelyzet miatt nem jönnek létre a külföldi testvérvárosi látogatások, melynek során nagy hasznát vennék a
kisbusznak.
Nemcsak akkor volt hasznos a busz amikor ezzel utaztak az érintett településekre, hanem amikor fogadták az ide érkező vendégeket, és a kisbusszal szállították őket a
rendezvényekre, városlátogatásokra, reptérre, stb.
A választások során is nagy szolgálatot tett a busz, illetve beruházások alatt amikor egyszerre többen mentek helyszínre vagy a Trina rendezvény idején is segítette a
munkát.
Valószínűleg nagyobb a kihasználtsága, mint egy homlok-rakodónak.
Úgy gondolja, hogy egy ilyen méretű önkormányzatnak jó szolgálatot tesz a kisbusz. Önkormányzati kisbuszokat egyesületeknek, iskolának is kölcsön szoktak adni.   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Úgy tudja, hogy volt olyan egyesület, aki korábban kölcsön kérte a kisbuszt és testvérvárosi látogatásra mentek volna Borszékre, de
el lett utasítva a kérelmük. A testvérkapcsolati utazásokra sok esetben nagybuszok is indultak, amelyek nem voltak teljes mértékben kihasználva. Amennyiben
meghívást kapnak a testvérvárosoktól és buszt is indítanak a létszám miatt, úgy minden résztvevő a busszal fog utazni.    
A JCB rakodógép nagy szolgálatot lát el a tekintetben is, hogy a város árokrendszerét folyamatosan tisztítani fogják, amelyre az elmúlt évek során nem került sor.
Számos helyen találkoznak olyan vízelvezető árkokkal, amelyek nem voltak karbantartva.      
 
Varga Péter: A Városgazda Kft. számos eszközt vásárolt pl. homlok-rakodót, teherautót, stb. A munkagépekkel árok-tisztításokat is végeznek. Ezeket a
munkafolyamatokat évekkel korában kivitelező végezte irreálisan magas összegeken. Az említett homlok-rakodó a hó és síkosságmentesítés során is munkába fog
állni. Az augusztusi rendkívüli esőzés során, - ami egy vasárnapi napon történt -, ez a munkagép a Pataksor utcában a hordalékoktól igyekezett megtisztítani a
patakmedret, hogy a víznek folyamatos lefolyást tudjanak biztosítani.
A környéken lakó polgárok nagyon örültek annak, hogy azonnal - még az eső el sem állt és - megkezdték a károk elhárítását.    
A héten értesült arról is, hogy pályázat során vásárolt az önkormányzat egy kombinált csatornatisztító gépet, és a DMRV-nek adták át használatba.  
Képviselő úr szerint, a rendkívüli időjárásra való tekintettel nem kellett volna segíteniük a környéken élőknek, mert egyébként a munkagéppel rendkívüli jó
szolgálatot látnak el?
 
Strack Bernadett alpolgármester: A kisbusz korábbi kihasználtságát luxusnak lehetett tekinteni. Egy kisbusz nem arra való, hogy a képviselő-testületi anyagot,
meghívókat szállítsák vele.
A postán elsőbbségi küldeményként bármit fel lehet adni, és a mai online világban sincs szükség arra, hogy a buszt fenntartsák.  
Mindenki rendelkezik saját gépjárművel és nincs szükség arra, hogy egy sofőr fuvarozza a Képviselőket vagy a dolgozókat. Egyébként a Hivatalnak van két autója,
amit a dolgozók igénybe vehetnek, ha helyszínre kell menniük.
 
Varga Péter: Visszatért a vasárnapi kárelhárításra, mely szerint a vis maior pályázat benyújtása során a Városgazda Kft. is nagyságrendileg nettó 3 millió forintos
összegű számlát nyújtott be, amelyet a védekezésre fordítottak. Amit, ha nem saját erőből finanszíroznak, akkor ezt az összeget az önkormányzat egy vállalkozónak
fizetett volna ki, és a kárelhárítást sem azonnal kezdték volna meg, hanem jobb esetben talán a következő héten.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata az NBU 979 forgalmi rendszámú kisbusz pályázat útján
történő értékesítéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő NBU 979 forgalmi rendszámú 8 személyes
Ford kisbuszt értékesíteni kívánja, mert annak fenntartása indokolatlanná vált.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az állapotfelmérés és értékbecslés alapján, legalább az értékbecslés szerinti alsó limitáron értékesítse a
vagyonrendeletnek megfelelően internetes hirdetés útján a gépjárművet.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta.  
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
Tekintettel arra, hogy a következő napirendben az önkormányzat vagyonával kapcsolatos témát fogják megvitatni, ezért javasolja a zárt ülést. Szavazásra tette fel a
zárt ülés elrendelésétnek kérdését.    
 
No.: 13
A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.  

 
 

Zárt ülés napirendi pontjai:
 

Tervezett szabadidőközpont területén történő ingatlancsere
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 152/2020.)

 
Felterjesztés a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

 által alapított kitüntető díjak adományozására
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 148/2020.)

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.

 
Nyílt ülés folytatása 1954-kor

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a tervezett szabadidőközpont területén történő
ingatlancserékről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak érdekében, hogy a tervezett szabadidőközpont területén minél nagyobb egybefüggő,
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő terület alakuljon ki, ezért az alábbi ingatlancsere szerződést köti meg:
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Pilisvörösvár 097/54 hrsz. alatti ingatlant elcseréli Kondákor Pál tulajdonában lévő: Pilisvörösvár
097/32 hrsz. 12/252 tulajdoni hányadára, Pilisvörösvár 097/76 hrsz. 12/252 tulajdoni hányadára, Pilisvörösvár 097/89 hrsz. 12/252 tulajdoni hányadára és a
Pilisvörösvár 097/97 hrsz. 3/9 tulajdoni hányadára.
 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az Önkormányzat 59 m2-rel kisebb területet ad, mint amekkora területeket összesen kap, ezért az Önkormányzat a különbözet
értékét (a 244/2006. (XII. 14.) Kt. sz. határozat szerinti 1.000 forint/m2 áron), összesen 59.000 forintot megfizeti Kondákor Pál részére.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintettet értesítse, az ingatlancseréhez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli
átvezetéséhez szükséges csereszerződést a jelen előterjesztésben előadottak szellemében aláírja.
 
A fedezet forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 21. melléklet 3. során tartalék egyéb ingatlan értékesítésből során rendelkezésre álló
összegből biztosítható.

 
Határidő: folyamatos                                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a tervezett szabadidőközpont területén történő
ingatlancserékről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak érdekében, hogy a tervezett szabadidőközpont területén minél nagyobb egybefüggő,
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő terület alakuljon ki, ezért az alábbi ingatlancsere szerződést köti meg:
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Pilisvörösvár 097/45 hrsz. alatti ingatlant elcseréli Kollár Józsefné tulajdonában lévő: Pilisvörösvár
097/32 hrsz. 24/252 tulajdoni hányadára, Pilisvörösvár 097/76 hrsz. 24/252 tulajdoni hányadára, Pilisvörösvár 097/89 hrsz. 24/252 tulajdoni hányadára és a
Pilisvörösvár 097/97 hrsz. 3/9 tulajdoni hányadára.
Ebben az esetben a felek az ügyletben a cserélendő földrészleteket megállapodásuk alapján egyenértékűnek tekintik, a cserével érintett tulajdoni hányadok (mind
Kollár Józsefné, mind az Önkormányzat tekintetében) értékét 3.449.000 forintban állapítják meg.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintettet értesítse, az ingatlancseréhez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli
átvezetéséhez szükséges csereszerződést a jelen előterjesztésben előadottak szellemében aláírja.

 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a tervezett szabadidőközpont területén történő
ingatlancserékről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak érdekében, hogy a tervezett szabadidőközpont területén minél nagyobb egybefüggő,
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő terület alakuljon ki, ezért az alábbi ingatlancsere szerződést köti meg:
 
Katona Jánosné és az Önkormányzat ½ - ½ arányú tulajdonát képezi a Pilisvörösvár 97/100 hrsz. alatti ingatlan. Katona Jánosné ½ tulajdoni hányadát az
Önkormányzat elcseréli az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Pilisvörösvár 097/31 hrsz. alatti ingatlanra.
Mivel az Önkormányzat 43 m2-rel kisebb területet ad, mint amekkora területek kap, ezért a különbözet értékét (a 244/2006. (XII. 14.) Kt. sz. határozat szerinti 1.000
forint/m2 áron), 43.000 forintot megfizeti Katona Jánosné részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintetteket értesítse, az ingatlancseréhez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli
átvezetéséhez szükséges csereszerződést a jelen előterjesztésben előadottak szellemében aláírja.
 
A fedezet forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 21. melléklet 3. során tartalék egyéb ingatlan értékesítésből során rendelkezésre álló
összegből biztosítható.

 
Határidő: folyamatos                                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által
alapított „Év Polgárőre Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuck Bálintot, a Liget Polgárőr Egyesület elnökét Pilisvörösvár közbiztonságának megóvása és javítása
területén kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Polgárőre Díj”
adományozására.
 
Határidő: 2020. október 5.                                                    Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által
alapított „Év Tűzoltója Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pfeiffer Ferencet, a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét több mint három évtizedes,
kimagasló önkéntes tűzoltói tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Tűzoltója Díj”
adományozására.
 
Határidő: 2020. október 5.                                                    Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által
alapított „Nemzetiségekért Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsámboki Szabolcs művelődésszervezőt a német nemzetiségi kultúra és hagyományőrzés területén
kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért Díj” adományozására.
 
Határidő: 2020. október 5.                                                    Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2020. (IX. 24.) Kt. sz. határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által
alapított „Testnevelési és Sport Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bilau Csabát, a Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club elnökét a labdarúgó-utánpótlásnevelés területén
hosszú ideje kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Testnevelési és Sport Díj”
adományozására.
 
Határidő: 2020. október 5.                                                    Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2020. (IX. 24.)   Kt. sz. határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által
alapított „Év Iparosa Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Sándor kőfaragó mestert, vállalkozót magas szintű szakmai tevékenysége és a város közösségének
önzetlen szolgálatában szerzett érdemei elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Iparosa Díj” adományozására.
 
Határidő: 2020. október 5.                                                    Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.
 
 

10. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 150/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A korábbi határozatok közül csak azok szerepelnek a kimutatásban, amelyeket még nem
hajtottak végre. A végrehajtott határozatokat pedig a beszámolás után következő első rendes képviselő-testületi ülésre már törölik a kimutatásból. Szavazásra tette fel a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.   
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2020. (IX. 24.) 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 (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

11. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy a júniusban benyújtott „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása: óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása” c. pályázati kiírásra sikeresen zárult és 30
millió forintot nyertek.
 
Strack Bernadett alpolgármester: Kérdése Pándi Gábor képviselő úrhoz, hogy a szeptember 3-i ülésen feltett kérdések nem érkeztek meg írásban?
 
Pándi Gábor: (Képviselő úr nem kapcsolata be a kézimikrofont, így a jegyzőkönyv számára nem minden hallható értelmezhető.):



Pándi Gábor: (Képviselő úr nem kapcsolata be a kézimikrofont, így a jegyzőkönyv számára nem minden hallható értelmezhető.):
Valóban tett ilyen ígéretet, – ha nehéz jegyzetelni, akkor holnap írásban elküldi jegyző úrnak - a válaszokat pedig írásban kérné. Ha a jegyzőkönyvből nem lehet
visszakeresni akkor átküldi.
 
Strack Bernadett alpolgármester: Visszakeresik a jegyzőkönyvből és az alapján adnak választ.
 
Varga Péter: A pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy a korábbi ciklusban is benyújtásra került a pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”
címmel útfelújításra pályáztak, de sajnos eredménytelenül zárult.     
Az óvodákban napelemes rendszer kialakítására fog sorkerülni a Zrínyi utcai tagóvodában fűtéskorszerűsítés és mosdófelújítás is megvalósul.           
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1959 órakor.      
 
                                
  

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


