
Ikt. szám: 01-55/25/2019.
 

Jegyzőkönyv
 
Készült: 2019. november 5. napján 1715 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.       
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Cser András alpolgármester, 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, Varga Péter
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Szauter Gyula a PVKB külsős
bizottsági tag jelölte   
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Kéri, hogy a napirendi pontok elfogadása előtt Szauter Gyula, a Pénzügyi Bizottság nem önkormányzati bizottsági tagja a jogszabály
szerinti esküt tegye le. A bizottsági tag személyét már az előző ülésen megválasztották, most csak az esküt pótolják. Az esküszöveget felolvasta.
 
Elhangzott a Pénzügyi Bizottság megválasztott nem képviselő tagjának jogszabály szerinti esküje a következők szerint:

 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség
megnevezése) 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 esküokmányt aláírta.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Kéri, hogy az Egészséges Budapest Program keretében a Szakrendelő részére eszközök
beszállítóinak kiválasztására indított közbeszerzés eredménye c. előterjesztést vegyék le napirendről, mivel az alkalmassági felételek tisztázása még folyamatban van.  
Szavazásra tette fel a napirendi pontok és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontokat és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (12 fő)   igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                         Előadó
 

1.)    Síkosságmentesítés szolgáltatójának
kiválasztására indított közbeszerzés eredménye
(Et.: 186/2019.)    
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

2.)    A likvidhitel szerződés 2020. évre vonatkozó
meghosszabbítása (Et.: 184/2019.)    
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Zárt
ülés
 

Gyógyszertámogatás iránti kérelem elutasításával
kapcsolatos fellebbezés (Et.:  185/2019.)  

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

 
 

1. napirendi pont
Síkosságmentesítés szolgáltatójának kiválasztására indított közbeszerzés eredménye

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 186/2019.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.
Elmondta, hogy a beadási határidőre október 1-jére egy ajánlat érkezett, a Pilis-Logistic Kft-től. Ajánlattevőt hiánypótlásra szólították fel, melynek 15-én eleget tett.
 
Cser András alpolgármester: Egy érvényes ajánlat érkezett és sajnálatos módon az árak nagyságrendileg 15%-kal magasabb összegen kerültek meghatározásra a korábbiakhoz képest.
Az önkormányzatnak arra már nincs módja, hogy új közbeszerzést írjon ki, mivel az időjárás bármikor kedvezőtlenül alakulhat, és akkor a síkosságmentesítési feladatot el kell látniuk.
E tekintetben a munkamenetet a téli hónapok vonatkozásában eseti szerződésekkel nem lehet megoldani. Az önkormányzat számára nem szerencsés ez a kialakult helyzet. Viszont a síkosságmentesítését
amennyiben szükséges meg kell kezdeni. Ezért javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot.    
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2019. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a város útjainak síkosságmentesítés szolgáltatójának kiválasztására indított közbeszerzés
eredményéről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § -a alapján összefoglaló tájékoztató EKR-ben történő közzétételével és egyidejűleg öt gazdasági szereplő meghívásával indított
EKR001201462019 közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki,

2.  az ajánlatadó Pilis-Logistic Kft. ajánlatát érvényesnek és nyertesnek hirdeti ki,
3. a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elkészítésekor az ajánlati árat vegye figyelembe,
4. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pilis-Logistic Kft-vel a szerződést az alábbi árral kösse meg:

Rendelkezésre állás: nettó 52.000 forint/nap, bruttó 66.040 forint/nap

Csak hótolás szilárd, vagy földúton bel és külterületen: nettó 3.500 forint/km, bruttó 4.445 forint/km

Hótolás és szórás:

-        térköves úton: nettó 15.500 forint/km,                                          bruttó 19.685 forint/km

-        aszfaltos úton: nettó 8.150 forint/km,                                            bruttó 10.350 forint/km

Csak szórás:

-        térköves úton: nettó 14.000 forint/km,                                          bruttó 17.780 forint/km

-        aszfaltos úton: nettó 7.000 forint/km,                                            bruttó   8.890 forint/km

-        földúton: nettó 4.500 forint/km,                                                    bruttó   5.715 forint/km

 
Észleléstől, vagy megrendelő jelzésétől számított 20 percen belül megkezdi a munkát.
 
Fedezet forrása: Az ez évi feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a 2019. évi költségvetési rendelet dologi kiadások 18. melléklet 7. során, közutak üzemeltetése címen rendelkezésre áll.
 
Határidő: folyamatos                                                            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.  
 
 

2. napirendi pont
A likvidhitel szerződés 2020. évre vonatkozó meghosszabbítása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 184/2019.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
Elmondta, hogy a folyószámla-vezetési szerződés 2014. január 1-jén lépett hatályba. Az évente külön megkötött hitelkeret-szerződés 2019. december 31-én lejár.
A likvidhitel-keretnek nincs rendelkezésre tartási díja, tehát igénybevétel hiányában a hitelkeret biztosítása nem kerül pénzbe. A 2013. és 2019. év közötti időszakban önkormányzat egyszer sem szorult
folyószámla-hitel igénybevételre. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2019. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a Sberbank Magyarország Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2020. évre szóló
meghosszabbításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sberbank Zrt.-vel a 2014. január 1-je óta fennálló 100.000.000 forint keretösszegű
hitelkeret fenntartására vonatkozó szerződést változatlan feltételek mellett a 2020. költségvetési évre meghosszabbítsa.
 
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 és zárt ülést rendelt el.
 
 

Zárt ülés napirendi pontja
 

Gyógyszertámogatás iránti kérelem elutasításával kapcsolatos fellebbezés  
 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 185/2019.)

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.

 
Nyílt ülés folytatása 1742-kor

 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2019. (XI. 05.) Kt. sz. határozata a 03-918-2/2019. számú határozat elleni fellebbezés elutasításáról.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 03-918-2/2019. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezést megtárgyalta és a fellebbezést
 

elutasítja és az I. fokú határozatot helyben hagyja.
 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a kézhezvételkor jogerőssé válik.
Jogszabálysértés esetén a döntés közlésétől számított 30 napon belül a cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (Pilisvörösvár Város Önkormányzata) benyújtandó, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) címzett keresettel élhet.
 

Indokolás:
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezést megtárgyalta, és figyelembe véve a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni
szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 13. § (2) rendelkezését, mely szerint gyógyszertámogatásra az a pilisvörösvári lakcímmel rendelkező személy jogosult,
akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és vagyona nincs, a Kérelmező
fellebbezését elutasította és az I. fokú határozatot helybenhagyta.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a Kérelmező nem jogosult a gyógyszertámogatásra, mert a havi igazolt jövedelme alapján – 58.255 forint – az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 204
%-a, így az önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatárt a jövedelme meghaladja.
 
Az ügyfél közigazgatási per indításának lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 114. § (1) biztosítja.
 
A szociális feladat- és hatásköröket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. §-a mondja ki.
A Képviselő-testület a hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) alapján gyakorolja.  
 
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Pándi Gábor: A témától eltérően jelezte, hogy lakossági bejelentés érkezett hozzá, hogy a temetőben avart éget a gondnok.
 
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző: Köszöni az észrevételt. Nagyságrendileg egy éve nem égetnek a temető területén zöldhulladékot. A helyi rendelet szerint avart és kerti hulladékot október 1-je és
november 30. közötti időszakban a pénteki napokon 12-től - 20-ig lehet égetni. Utána fognak járni az égetés kérdésének.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1743-kor.              
  
 
 

K.m.f.
 
 
                      Dr. Fetter Ádám                                                   Dr. Krupp Zsuzsanna
                         polgármester                                                                   jegyző


