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Jegyzőkönyv

                                                        
 
Készült: 2019. szeptember 26. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán.
 
Helye: Művészetek Háza (Pilisvörösvár, Fő utca 127.)
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, Kőrössy János, dr. Kutas Gyula,
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Selymesi Erzsébet
 
A meghívottak közül megjelentek: dr. Krupp Zsuzsanna jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Kálmán Kinga főépítész, Lakatosné Halmschlager Margit
igazgatási osztályvezető, Jákliné Komor Szilvia oktatási referens, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Dinnyés-Tímár Beatrix építéshatósági szakmai vezető, Drávai Zsuzsanna
városgondnoksági csoportvezető, Göldner Zsolt kertészeti csoportvezető, Krausz Valéria – a GESZ vezetője, Sax László, az NNÖ elnöke, Kondákor Zoltánné bölcsődevezető, Solti Kinga pályázati
referens, Szontág Nándor, a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Péntek Beáta, a Napos Oldal Szociális Központ vezetője, dr. Surjánné dr. Tóth Margit, a Szakorvosi Rendelőintézet
vezetője, Berényi Ildikó, a Művészetek Háza igazgatója, Manhercz Teréz, a Ligeti Cseperedő Óvoda vezetője, Juhászné Ligeti Katalin, a Német Nemzetiségi Óvoda vezetője, Müller János, a
szennyvízcsatorna közművel kap. műszaki és lakossági ügyek intézése, Pintér Lajos, a Pilisvörösvári Rendőrőrs mb. vezetője, Bartos Violetta üzemvezető-helyettes – DMRV Zrt, Oláh Tamás
önkormányzati kapcsolattartó - DMRV Zrt., Steckl Mátyás településőr
 
Napirendi pontok:
 

1.  Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat elmúlt öt éves munkájáról
 

2.  Kérdések, hozzászólások
 
 
Berényi Ildikó, Művészetek Háza igazgató, moderátor: Köszöntötte a megjelenteket. Köszöntötte Gromon István polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, az önkormányzati intézmények képviselőit, az állami intézmények képviselőit, a közszolgáltató intézmények és cégek képviselőit és minden
kedves pilisvörösvári polgárt, aki megtisztelte jelenlétével a közmeghallgatást.
 
Röviden ismertette a közmeghallgatás tematikáját:
Gromon István polgármester hivatalosan megnyitja az önkormányzati képviselő-testület ülését, megállapítja a határozatképességet, majd a testület elfogadja a napirendet.
A napirend elfogadása után polgármester úr vetített képes beszámolót tart az önkormányzat elmúlt ötéves munkájáról. A polgármesteri beszámoló után a közérdekű kérdésekre kerül sor.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a nem közérdekű, egyedi illetve egyéni ügyek intézési fóruma nem a közmeghallgatás, az ilyeneket a Polgármesteri Hivatalban kell intézni, a félfogadási időben. A
kérdések, javaslatok elmondására polgármester úr, mint levezető elnök adja meg majd a szót. A kérdést, illetve javaslatot a széksorok előtt, középen elhelyezett mikrofonnál lehet megtenni. Ez egyrészt
a jól hallhatóság, másrészt a jegyzőkönyvezés miatt szükséges. Amennyiben a kérdés jellege, tartalma indokolja, a választ az önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal írásban adja meg, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott tizenöt napon belül.
A közérdekű kérdések megválaszolása után polgármester úr összegezi a közmeghallgatás eredményeit és bezárja az ülést. Az ülés után a körzeti képviselőkkel lehetőség lesz személyes megbeszélésre is.
Kérjük, hogy ha valaki a szűkebb lakókörnyezetére vonatkozó, vagy személyes jellegű kérdést, problémát vagy felvetést szeretne megbeszélni, fáradjon a közmeghallgatás végén a körzeti
képviselőjéhez.  
 
E rövid bevezetést követően Berényi Ildikó igazgató asszony átadta a szót Gromon István polgármester úrnak.  
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal jelen lévő tisztviselőit, a meghívott vendégeket és a megjelent pilisvörösvári polgárokat. Megállapította, hogy a
közmeghallgatást az SZMSZ-nek megfelelően hívták össze, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) rendelkezései szerint hirdették meg. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 11 fővel határozatképes. Elmondta, hogy az ülésre két napirendi pontot javasol, a meghívónak megfelelően.
Az első napirendi pontban beszámol az önkormányzat elmúlt ötéves munkájáról, a második napirendi pontban a polgárok közérdekű kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat fogalmazhatnak meg.
Szavazásra tette fel a napirendek elfogadását. (A képviselők kézfeltartással szavaztak).
 
A Képviselő-testület a napirendeket a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen egyhangú szavazatával elfogadta.    
 
 

1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat elmúlt öt év munkájáról

 
 
Gromon István polgármester: Projektoros vetítéssel kísért előadásban összefoglalta az önkormányzat elmúlt ötéves munkáját. Tájékoztatást adott a képviselő-testületi üléseken és a bizottságokban
végzett munkáról, a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt öt évben bekövetkezett szervezeti változásokról, a Hivatal különböző részlegeinek munkájáról, az önkormányzat anyagi helyzetéről, az elmúlt
ötéves gazdálkodásáról, a főbb bevételi és kiadási előirányzatokról és azok teljesüléséről, kitérve az intézmények működtetésének kérdéseire, a városüzemeltetési feladatokra, valamint a szociális
feladatok ellátására is. Tájékoztatást adott az öt év alatt megvalósított felújításokról, karbantartásokról, valamint a lezajlott, illetve folyamatban lévő fejlesztésekről, a jelentősebb városi rendezvényekről,
és az elmúlt öt év emlékezetes pillanatairól.
Összefoglalóan elmondta, hogy az elmúlt öt év alatt az önkormányzat összesen 2,2 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg, 269 millió forint pályázati támogatást nyert,
óvodáinkban, iskoláinkban, szociális és egészségügyi intézményeinkben jelentős fejlesztéseket valósított meg, 10 utcában épített utat, 14 utcában épített járdát, 82 új parkolóhelyet létesített, létrehozta a
Bölcsődét, a Fizikoterápiás és gyógytorna rendelőt, a Betelepülés terét, a Betelepülési emlékművet, a Nagy-tó körüli sétány és futópályát, kiharcolta a 10-es úti aluljáró, a szabadságligeti gyalogos
aluljáró és a Görgey utcai gyalogos felüljáró, valamint az új posta megépítését, elültetett 296 db fát, 7 új fasort telepített.
 
Mindeközben a költségvetést folyamatosan stabil egyensúlyban tartotta, adót nem emelt, hitelt nem vett fel, az önkormányzat vagyonát gyarapította, támogatta a hagyományápolást, a német nemzetiségi
identitás megőrzését, megvédte a város erdeit, tavait, külterületeit, a Pilisi tájat.   
 
(Az előadás vázlata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A teljes prezentáció megtekinthető a városi honlapon is.)
 
Jelezte, hogy a hozzászólók a közérdekű kérdések feltétele előtt nem kell, hogy a nevüket és címüket hangosan bemondják/megadják – ezzel a személyiségi jogokat tiszteletben tartják –, viszont annak
érdekében, hogy az esetleges írásbeli választ megküldhessék a kérdezőnek, kéri, hogy Jegyző asszonyt tájékoztassák az elérhetőségről és neki diktálják le a nevet, címet.    
 
Megköszönte az elmúlt ötéves munkát a Képviselő-testületnek a külsős bizottsági tagoknak, akik az előkészítő munkákban nagy segítségére van a Képviselő-testületnek.
Köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal áldozatos munkájáért, külön köszönetet dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző asszonynak, az osztályvezetőknek és
referenseknek, a Főzőkonyha, a Városgondnokság és a Kertészeti csoport dolgozóinak.  
Köszönetet mondott az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak. Úgy gondolja, hogy rendkívüli módon helytállnak, és lelkiismeretes módon látják el a munkájukat.
Köszönetet mondott a civil szervezeteknek a városi rendezvényeken való részvételekért, ill. a saját rendezésű színes programokért. Köszönetet mondott továbbá környezetvédőknek, a polgárőröknek,
tűzóltoknak stb. Az egyesületek könnyebbé és szebbé teszik a közösség és a város életét. 
A szerződéses partnereknek is köszönetet mondott, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat el tudják látni a feladatait.
Megköszönte az állami intézményeknek is a segítséget pl. a Rendőrségnek, Járási Hivatalnak, az állami fenntartású oktatási intézményeknek, a Tankerületnek, a Katasztrófavédelemnek stb. 
Megköszönte minden segítőnek és támogatónak a jószándékú bejelentéseket.          
 
 

2. napirendi pont
Kérdések, hozzászólások

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pontot.      
 
Balogh Lajos, Budai N. A. u. 8.: Elmondta, hogy évtizedeken keresztül rendkívüli nagy problémát jelentett, hogy az Útőrház melletti buszmegállóknál nem volt közvilágítás. A napokban olvasta
„Vörösvári hírekben”, hogy elkészült mindkét oldalon a napelemes közvilágítási kandeláber. Ez a jó hír kimaradt a beszámolóból. Nagyon örül mindannak a fejlesztésnek, amelyek a város különböző
pontjain elkészült. Korábban jelezte, hogy közúti jelzőtábla nem a megfelelő helyen került kihelyezésre, és még aznap áthelyezésre is került a jó helyre. Nagyon köszöni a gyors intézkedést és az
önkormányzat munkáját.    
 
Gromon István polgármester: Nagyon köszöni, hogy a közszolgálató cégektől is megjelentek képviselők. Számos közmeghallgatáson volt arra példa, hogy nem az önkormányzat, hanem az állami
szolgáltató cégek munkájával kapcsolatosan hangzottak el kérdések, és azokat neki kellett megválaszolnia.
Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az önkormányzat sok esetben olyan kritikákat kap, amelyekért valamelyik közszolgáltató cég a felelős, pl. ELMŰ, DMRV, Magyar Közút, Volán, MÁV stb. A
Hivatal sok esetben küzdelmet folytat ezekkel a közszolgálató cégekkel a felmerülő hibák/problémák megoldása érdekében (állítását példákkal támasztotta alá). Az önkormányzat minden esetben
megteszi a szükséges bejelentéseket, és próbálja elérni a hibák mielőbbi kijavítását.
Mivel több kérdés nem hangzott el, bezárta a közmeghallgatást 1930-kor.            
 
 
 
 

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


