
Ikt. szám: 01-55/6/2020.
 

Jegyzőkönyv
 
 
Készült: 2020. február 27. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes 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: Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezető, Jákliné Komor Szilvia oktatási
referens, Nyárádi Gergő Járási Hivatalvezető helyettes, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes.
Javasolta, hogy a 12. napirendi pontban szereplő „Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (IX. 19.) Kt. sz. határozatának visszavonása”
tárgyú és 45/2020. számú előterjesztést zárt ülésen tárgyalják, ezért javasolta azt a 18. napirendi pont elé helyezni.
Szavazásra tette fel a napirendi pontok cseréjét és azok sorrendjének elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselő-testület a napirendi pontok cseréjét és azok sorrendjét a jelenlévő képviselők (12 fő)   12 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                            Előadó
 

1.)    A pilisvörösvári körzeti megbízottakkal településőr-
segédfelügyelői feladatok ellátására vonatkozó új
megbízási szerződés megkötése (Et.: 44/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

2.)    A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi
Könyvtár, Pilisvörösvár 2019. évi közművelődési és
közgyűjteményi tevékenységről szóló beszámolójának,
valamint a 2020. évi közművelődési és közgyűjteményi
munkatervének jóváhagyása (Et.: 34/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

3.)    Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete 2019. évi szakmai beszámolójának és
2020. évi munkatervének jóváhagyása (Et.: 43/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

4.)    A Medico Care Bt. telephely-bejegyzési kérelme (Et.:
49/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

5.)    Városi applikáció bevezetése (Et.: 50/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
6.)    Városi honlap (pilisvorosvar.hu) arculatfrissítés és

fejlesztés (Et.: 51/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
7.)    Egészséges Budapest Program keretében a Szakrendelő

részére informatika eszközök és bútorok beszállítóinak
kiválasztására indított árajánlatkérés eredménye (Et.:
52/2020.) 
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

8.)    Új bölcsőde épület terveztetési pályázat eredménye
alapján kivitelező kiválasztása (Et.: 53/2020., 53-
2/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

9.)    Pilisvörösvár közigazgatási területén közterületi
térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló
adatvédelmi rendelet megalkotása (Et.: 41/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

10.)        

 
Belterületi utak terveztetésére meghirdetett pályázat
eredménye, tervezési szerződés előkészítése (Et.:
46/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

11.)        

 
Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a PUFC részére a
Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO pályázathoz
(Et.: 47/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

12.)        

 
A civil szervezetek 2020. évi támogatása (Et.: 33/2020.) Dr. Fetter Ádám

polgármester
 

13.)        

 
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak
megválasztása (Et.: 36/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
14.)        

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2020. évi munkaterve (Et.: 37/2020.)
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 
15.)        

 
A polgármester szabadságolási ütemtervének
jóváhagyása (Et.: 35/2020.)
 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

 
16.)        

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató (Et.: 48/2020.)
 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

17.)        

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 137/2019. (IX. 19.) Kt. sz. határozatának
visszavonása (Et.: 45/2020.) ZÁRT ÜLÉS
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

 

18.)        

 
Pilisvörösvár 2666 hrsz. alatti, Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan
tekintetében használati díj megállapítása (Et.:
42/2020.)                                                    ZÁRT ÜLÉS
 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

19.)        

 
Felvilágosítás kérés      

 
 
 

1. napirendi pont
A pilisvörösvári körzeti megbízottakkal településőr-segédfelügyelői feladatok ellátására vonatkozó új megbízási szerződés megkötése

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 44/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte a Rendőrség képviselőit: Forgács Péter őrsparancsnok helyettes urat, és Finta
Balázs körzeti megbízottat. Városunk közbiztonságának növelése érdekében, a környékbeli településeken (Pilisszentiván, Pilisszántó, Üröm) bevett gyakorlat szerint
településőr-segédfelügyelői feladatok ellátására szóló megbízási szerződést kötött a két pilisvörösvári körzeti megbízottal 2019. december 1. napjától 3 hónap
határozott időre, havonta fejenként 30 órában, melyek 2020. február 29-én lejárnak. Pintér Lajos, a Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnoka, valamint a körzeti
megbízottak is megerősítették a településőr-segédfelügyelői feladatellátásnak a város közbiztonságára és a lakosok biztonságérzetére gyakorolt pozitív hatását.
Őrsparancsnok úr javasolta, hogy az Önkormányzat 2020. március 1-jei hatállyal, változatlan feltételek mellett, de határozatlan időre kössön településőr-
segédfelügyelői feladatok ellátására szóló új megbízási szerződést a két körzeti megbízottal.
A Pest Megyei Rendőr főkapitányság vezetője, Szigeti János rendőr alezredes levélben jelezte, hogy a szerződés megkötését 2020. március 01-től 2020. december 31-
ig engedélyezi. Ennek megfelelően módosítanák a szerződésben az időtartamot.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását, azzal a módosítással, hogy a határozati
javaslatban szereplő határozatlan idejű megbízási szerződés megkötése helyett, határozott idejű, tehát 2020. 03. 01-től 2020. 12. 31-ig terjedő időszak szerepeljen.
 
Pándi Gábor: Támogatja a szerződés megkötését, hiszen az előző ciklusokban is támogatták a rendőséget, például autóvásárlással is, és hasonló szerződés
megkötésével. De felhívja a figyelmet arra, hogy a rendőrség működtetése állami feladat és azzal, hogy a felsorolt települések hozzájárulnak a rendőrség munkájához
a különböző eszközökkel, illetve támogatják az önkéntes tűzoltókat, azt érik el, hogy az állam nem is fog többet tenni értük. Pilisvörösváron hivatásos tűzoltóságot
kellene létrehoznia az államnak, de amíg az önkormányzat támogatja az önkénteseket, ezt nem fogja megtenni. Az önkormányzatok a rendőrség és tűzoltóság
segítésére szánt összegből sok más fontos dolgot tudnának létrehozni. Úgy gondolja, fontos, hogy mindenki tisztában legyen ezzel a ténnyel.
 
Cser András: Egyetért Pándi képviselő úrral, de kiegészíti, hogy jelen helyzetben az a jó döntés, hogy amiben tudják, támogatják a körzeti megbízottakat, a
rendőrséget.
Kérte, hogy amennyiben tudnak, számoljanak be a körzeti megbízottak, hogy a megemelt óraszámmal milyen feladatot tudnak ellátni, és eredményesnek látják-e az
óraszám növekedést.
 
Finta Balázs körzeti megbízott: Megtisztelő számukra, hogy ilyen lehetőséget kapnak az önkormányzattól, így támogatva rajtuk keresztül a települést. Úgy gondolja,
hogy van haszna, hogy több KMB-s óraszámban tudnak a település közterületein tartózkodni. A kritikusabb pontokra (vasútállomás, orvosi rendelő, Vásár tér, Non-
stop üzlet) is igyekeznek kiemelkedő figyelmet fordítani. Úgy érzik, hogy javulás van ezeken a területen is a folyamatos ellenőrzés miatt.
 
Forgács Péter őrsparancsnok helyettes: Képviselő úr hozzászólására tisztázná, hogy a körzeti megbízottak a havi 168 órájukat ledolgozzák, a 30 órás megbízás
keretében ezen felül tartózkodnak a közterületen. Tehát ezt nem a rendőrségnek kell finanszíroznia, mivel ez önkormányzati igény. A tapasztalatok fényében
szükségesnek tart egy egyeztetés megtartását az önkormányzat részéről a körzeti megbízottakkal.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a település-segédfelügyelőkkel történő szerződéskötésre
történő felhatalmazásról 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse vezetőjének javaslatára,
a környékbeli települések mintáját követve felhatalmazza a polgármestert egy településőr-segédfelügyelői feladatok ellátására szóló, összesen havi 60 órás, kétoldalú,
2020. 03. 01. napjától 2020.12.31-ig szóló megbízási szerződés megkötésére a két pilisvörösvári körzeti megbízottal.
 
A szükséges 902.000 forint bruttó megbízási díj fedezetének forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló, 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének személyi kiadások során, és ezen összeg 142.065 forintos járulékának fedezete a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó során biztosított.   
 
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.
 
 

2. napirendi pont
A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 2019. évi közművelődési és közgyűjteményi tevékenységről szóló

beszámolójának,
valamint a 2020. évi közművelődési és közgyűjteményi munkatervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 34/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte Berényi Ildikó intézmény vezetőt. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és
Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását, a következő módosítással: ”…a 2020. évi munkatervet előzetes munkatervként fogadja el azzal,
hogy az új intézményvezető egészítse ki a munkatervet, és terjessze újra a Képviselő-testület elé elfogadásra.” Berényi Ildikó intézményvezető a kért határidőre
benyújtotta az intézmény 2019. évi közművelődési és könyvtári beszámolóját, valamint 2020. évi munkatervét. A szakmai beszámoló és a 2020- évi munkaterv főbb
témái részletesen megtalálhatóak az előterjesztésben.
Mind a beszámoló, mind a munkaterv tartalmas, részletes, átgondolt, és az intézményvezető számításai szerint a költségvetésben biztosított forrásból megvalósítható.
A munkaterv részét képező éves szolgáltatási terv megfelel a jogszabályi előírásoknak, melyet az új intézményvezető ki fog egészíteni.
 
Kimmelné Sziva Mária: Köszöntötte Berényi Ildikót. A beszámoló azért fantasztikus, mert az abban leírtak mind megvalósulásra kerültek. Ildikó idejövetele előtt
többször volt hallható a településen szemrehányásként, hogy minek van a kultúrház, ha nincs benne program. Látható a beszámolóban, hogy minden korosztálynak
rendkívül széles választékú, színvonalas programot biztosított. Sokan nem is tudják, hogy milyen neves professzorok vállaltak itt felvilágosító szereplést.
Megköszönte Intézményvezető Asszonynak az eddigi munkáját, és reméli, hogy megtalálja a képességeinek megfelelő területet, ahol szintén ilyen fantasztikus munkát
tud majd végezni. Pilisvörösvárnak pedig azt kívánja, hogy olyan vezetőt találjon a Művészetek Háza élére, aki legalább ilyen programokat tud majd biztosítani.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Kérdése Intézményvezető Asszonyhoz, hogy szeretne-e hozzászólni?
 
Berényi Ildikó intézményvezető nem használta a mikrofont, így hozzászólása a jegyzőkönyv számára nem hallható/értelmezhető.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az elhangzott módosítással.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi
Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár
közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló, 2020. 02. 11. napján benyújtott 2019. évi beszámolóját a Bizottság tudomásul veszi és a 2020. évi
munkatervet előzetes munkatervként fogadja el azzal, hogy az új intézményvezető egészítse ki a munkatervet, és terjessze újra a Képviselő-testület elé elfogadásra.
 
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.
 
 

3. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete 2019. évi szakmai beszámolójának és 2020. évi munkatervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 43/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Köszöntötte Vasváriné Juhász Piroska gazdasági igazgató asszonyt.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását, azzal a módosítással, hogy a kinevezett új intézményvezető a
2020. évi munkatervet szükség szerint egészítse ki a szakmai szempontok figyelembevételével, és terjessze újra a Képviselő-testület elé elfogadásra.
A Szakorvosi Rendelőintézet vezetője minden év februárjában írásos beszámolót készít az intézmény előző évi munkájáról. Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit, aki 2020.
02. 12. napjáig volt a Rendelőintézet igazgatója, határidőre benyújtotta az intézmény 2019. évi szakmai beszámolóját. Az intézményt az új igazgató kinevezéséig
vezető Vasváriné Juhász Piroska gazdasági igazgató, intézményvezető-helyettes szintén határidőre benyújtotta az intézmény 2020. évi munkatervét jóváhagyás
céljából. A szakmai beszámoló főbb elemei a következőek: az intézmény közfeladata, területi ellátási kötelezettsége; az intézmény ellátandó alaptevékenységei;
szakmai tevékenység áttekintése, betegforgalmi adatok; a 2019. év gazdasági tevékenységének áttekintése.
 
Kimmelné Sziva Mária: A beszámolóval kapcsolatban kettős érzése van. Igazgató Asszonynak a megbízatása 2020. 02. 12. visszavonásra került, ugyanakkor a
szakmai beszámolóját elfogadásra javasolják. Véleménye szerint meg kellett volna hívni Igazgató Asszonyt, mert a képviselők kérdéseket tehettek volna fel a
beszámolóval kapcsolatban. A korábbi előterjesztésben szerepel, hogy nem végezte jól a feladatát a pályázatokkal kapcsolatban. Úgy érzi, hogy túl vannak
misztifikálva a pályázatok. Pályázni arra lehet, amit kiírnak. Arra hivatkozni, hogy nem végzi jól a munkáját, mert nem ír pályázatokat, túlzás. Az önkormányzattal
közösen pályáztak és a beszámolóban is látható, hogy sok mindent megvalósítottak. Lehet, hogy tudott volna tanácsot adni a Képviselőknek, hogy mire kell figyelnie
egy új intézményvezetőnek. Mindenki tudja, hogy nincs tökéletes ember, se főnök, tehát biztos, hogy mindenki követ el hibákat. Igazgató Asszonynak megköszöni az
eddig végzett munkáját.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Egyetért azzal, hogy sok mindent megvalósított Igazgató Asszony, de véleményük szerint nem eleget. Biztosak abban, hogy ettől
többet is meg lehet valósítani 2020-ban. Igazgató Asszonnyal mindvégig próbáltak egyeztetni, de ő az első perctől kezdve attól elzárkózott, így fel se merült az, hogy
az ülésre eljöjjön.
Kérdése, hogy Gazdasági Igazgató Asszony szeretne-e hozzászólni?
 
Vasváriné Juhász Piroska gazdasági igazgató: Elmondta, hogy a 2019. évi beszámolót valóban Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit állította össze, a számadatok
megadásában a felmentését töltő volt gazdasági igazgató segített. Ő a 2020-as évben kezdett foglalkozni vele, így a felelősséget ettől az időponttól tudja vállalni.  
 
Kimmelné Sziva Mária: Az elmúlt években is hallottak problémáról, panaszról, de mindig sikerült megoldani. Ő mindig az ott dolgozók pártján állt, és most is az a
véleménye, hogy egy nem kötelező feladatban nagyon jól helytállnak a Szakorvosi Rendelő dolgozói. Mindig nagyon jó tapasztalata van a rendelőben járva az ott
dolgozók hozzáállásában.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott módosítással.
 
No.: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézete 2019. évi szakmai beszámolójának és 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény155. § (1) bekezdése f) pontjában biztosított jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete 2019. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja, és a kinevezett új intézményvezető a 2020. évi munkatervet szükség szerint egészítse ki a szakmai szempontok figyelembevételével, és terjessze újra a
Képviselő-testület elé elfogadásra.
 
Határidő: azonnal                                                                  Felelős: 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.
 
 

4. napirendi pont
A Medico Care Bt. telephely-bejegyzési kérelme

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 49/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat
elfogadását.
Dr. Pálfy Adrienn pilisvörösvári háziorvos (akivel az Önkormányzatnak 2018. 07. 12. óta a IV. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó egészségügyi ellátási szerződése áll
fenn) a Medico Care Bt. és a Szakorvosi Rendelőintézet megállapodásának keretében 2020. 03. 01. napjától foglalkozás-egészségügyi ellátást végez a Szakorvosi
Rendelőintézetben. A foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása a Szakorvosi Rendelőintézet kötelező feladata.
A telephely bejegyzésének engedélyezése Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosának a joga.
Korábbi hasonló szerződéseket megvizsgálva látható, hogy a rendelőintézet biztosítja a helyiséget, az eszközöket, a számítógépes infrastruktúrát, az asszisztenciát, a
veszélyes hulladékok elszállítását. A tevékenység bevételéből a rendelőintézet és a tevékenységet végző orvosok 50-50 %-ban részesülnek. Igy mindkét félnek
bevétele származik a feladatellátásból.
Dr. Pálfy Adriennel való egyeztetés során a doktornő elmondta, hogy bérleti díj fizetési kötelezettség esetén már nem tudná vállalni a foglalkozás-egészségügyi
ellátást, mert deficites tevékenység lenne.
Fontos, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosítva legyen, a rendelőintézetnek 30 ilyen foglalkozás-egészségügyi szerződése van külsős cégekkel.
Örsi Péterné, a Medico Care Bt. ügyvezetője, melynek égisze alatt Dr. Pálfy Adrienn pilisvörösvári háziorvos 2020. 03. 01. napjától a Szakorvosi Rendelőintézetben
foglalkozás-egészségügyi ellátást végez, 2020. 02. 19-én azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Medico Care Bt. Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézetét (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130/A.) a cégnyilvántartásba szívességi jogon telephelyként bejegyeztethesse.
 
Spanberger Zsolt: Kérdése, hogy a páciens által fizetett díj államilag meghatározott, vagy a doktornő határozza meg saját jogkörében, illetve a rendelőintézetnek
van-e előírása erre vonatkozóan? Véleménye szerint, ha a rendelőintézet biztosít mindent a foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, jogos felvetés talán, hogy valamilyen
ellentételezésnek kéne lennie.
 
Vasváriné Juhász Piroska gazdasági igazgató – Szakorvosi Rendelőintézet: Nagyon kevés az ebből származó bevétele az orvosnak, ezért ha egy minimális díjat is
kérnének, nem vállalná el senki a feladatot. Véleménye szerint nem lenne célszerű bármilyen díjat kérni a feladatellátásért.
 
Mátrahegyi Erzsébet: A törvény nem határoz meg az árak tekintetében alsó és felső határt, hanem a konkrét feladatra konkrét árat állapít meg, tehát az orvosnak
nincs mérlegelési jogköre az árat illetően.
Amennyiben Dr. Pálfy Adrien a havi másfél órás rendelés idejére bérelné a helyiséget, az számára rosszabb konstrukció lenne, mint az 50 %-os díjmegosztás.
A Szakorvosi Rendelő azért vállalja a szolgáltatási feltételeket, mert Pilisvörösvárnak és vonzáskörzetének így tudja biztosítani a foglalkozás-egészségügyi ellátást és
nem kell a lakosoknak máshova, messzebbre menniük. Sok cég van, akiknek kötelező szerződnie az ellátásra, ezt a törvény szabályozza. Amennyiben a fél bevételén
túl mást is követelnének a doktornőtől, elképzelhető, hogy nem vállalja a feladatot, ami nem lenne jó a városnak.
 
Spanberger Zsolt: Jelenleg Dr. Tamás Ferenc és Dr. Selmeci Gábor látnak el ilyen feladatot. Kérdése, hogy a díjat mi alapján állapítják meg a feladatot ellátó
orvosok, és szükség van-e több orvosra?
 
Mátrahegyi Erzsébet: Eddig Dr. Takács Angéla is végezte a feladatot, de ő felmondott. A rendelő azért szerződne Dr. Pálfy Adriennel, hogy ne legyen visszaesés a
szolgáltatásban. Az árak úgy vannak meghatározva, hogy más a díja egy nyári szünetes diák igazolásának, és más egy konkrét szakmunkához való alkalmassági
véleménynek, mely különböző vizsgálatoktól is függ. A törvény által megszabott árakat általában betartják az orvosok, hiszen ha túl magas áron adja ki az igazolást,
akkor a páciensek ahhoz mennek, aki esetleg olcsóbb.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
 
No.: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a Medico Care Bt. 2020. 02. 19. napján benyújtott telephely-
bejegyzési kérelméről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medico Care Bt. 2020. 02. 19. napján érkezett kérelme alapján a Medico Care Bt.
részére az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete (2085 Pilisvörösvár, Fő út 130/A.)
telephelyként való bejegyzéséhez hozzájárul határozott időre, a Medico Care Bt.-nek a Szakorvosi Rendelőintézettel fennálló,  foglalkozás-egészségügyi ellátás
végzésére vonatkozó szerződésének idejére.
A Képviselő-testület felkéri a kérelmező Medico Care Bt.-t, hogy írásban nyilatkozzon arról, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi
Rendelőintézetével fennálló foglalkozás-egészségügyi ellátás végzésére vonatkozó szerződésének megszűnését követő 30 napon belül a Cégnyilvántartásból törölteti a
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézetében lévő telephely-bejegyzését, valamint az ennek elmulasztásából eredő kárért felel, és azt
köteles megtéríteni.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulását a Kérelmező fenti kérelme alapján adja meg.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 
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.

 
 

 5. napirendi pont
Városi applikáció bevezetése

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 50/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és az
Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Az önkormányzat szeretné, ha Pilisvörösvár a kommunikációban az élen járna, élne a modern kor adta lehetőségekkel. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
felé nap, mint nap érkezik a lakosságtól észrevétel, bejelentés valamilyen észlelt probléma vagy megoldandó feladat kapcsán a hagyományos csatornákon
(személyesen, elektronikus úton), valamint a közösségi médián keresztül is (Facebook). Ennek kapcsán került előtérbe az okostelefonon használható applikáció
bevezetése. Ilyen alkalmazást (applikációt) már több nagyvárosban is használnak, pl. Budafok-Tétény is, melynek jegyzője meghívta az önkormányzat tagjait az
applikációnak egy prezentáción való bemutatására. A legfőbb cél a hatékonyság növelése, a gyors kommunikáció, a nyomon követhetőség, a lakosság
komfortérzetének növelése. A lakosok az applikációt díjmentesen tölthetik majd le.
Február elején a városi applikáció bevezetésével kapcsolatban nyilvános árajánlatkérés jelent meg a városi honlapon.
Az applikációval szemben megfogalmazott követelmény röviden, hogy használatával a bejelentett probléma rövid szöveges üzenettel leírható legyen, a helyszínen
készített fénykép csatolható legyen hozzá, a helyszín koordinátái rögzíthetőek legyenek. A bejelentésről az ügyintéző értesítést kap. Az intézkedést követően az
ügyintéző státuszt állít be (folyamatban, megoldott, lezárt…), az ügyfél automatikusan értesítést kap az ügye állapotáról és végül válaszüzenetet kap.
Az alkalmazáson belül további funkciók is elérhetők (pl. közérdekű információk a városról, programnaptár, kérdőívek a lakosok véleményének megismerése
érdekében, ebédbefizetési program elérése).
Az árajánlatok beérkezésére megadott határidőig 9 cégtől érkezett ajánlat az előterjesztéshez mellékelt tábla szerint.
A beérkezett ajánlatokat összehasonlítva, elemezve, az összességében legjobb ajánlat elve alapján a Globomax Kft.-től érkezett ajánlat elfogadása javasolt. A
Globomax Kft. az Appentum Kft. által kifejlesztett applikáció értékesítője. Működő, már több településen (Kispest, Oroszlány, Bábolna, Abony, Almásfüzitő)
bevezetett applikációval rendelkeznek, széleskörű referenciát (külföldi is, pl. Genf) tudnak felmutatni, az applikációt prezentáció keretében bemutatták. A „termék”
megfelel a támasztott követelményeknek, bevezetése kisebb fejlesztéssel, testre szabással a közeljövőben megvalósítható.
A cég ajánlata alapján a MikroApp Optimum csomag keretében elérhető tartalmak: személyes profil a városlakók számára (regisztráció), közérdekű adatok és
információk, hírek, események, rendezvények, dinamikus kérdőívek, turisztikai adatok, okostérkép funkció, probléma bejelentő funkció (kátyú, közvilágítás, füst stb.),
push üzenetkezelő, önkormányzati TV integráció, teljes körű statisztikai modul, ebéd ügyintézés – hivatkozással átirányítva. Az árajánlat szerint a MikoApp Optimum
licencdíj és bevezetés bruttó 2 032 000 forint. Az üzemeltetésre havi bruttó 82 550 forintot ajánlottak, mely tartalmazza a központi szoftverfejlesztéseket. Ezek az
összegek minimum 2 éves futamidejű szerződés megkötése esetén érvényesek.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata városi applikáció bevezetéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja egy városi applikáció bevezetését, mellyel a modern kor adta eszközök és
megoldások kihasználásával új lehetőséget ad a lakosság és az önkormányzat/polgármesteri hivatal közötti információközlésre. A bevezetés célja a hibabejelentések
terén a hatékonyság növelése, a gyors kommunikáció, a nyomon követhetőség, a lakosság komfortérzetének növelése, valamint egyéb területen pedig a fontos és
hasznos információk gyors elérésének biztosítása.
 
A fedezet forrása a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklet 2. során biztosított 2
millió forint keretösszeg. A fennmaradó 32.000 forint és az üzemeltetés 10 havi (2020. március hótól számítva) költsége (összesen 857.500 forint) pedig a 19.
melléklet 11. sorának részeként biztosítható a városi honlap fejlesztésére biztosított fedezet megtakarításából. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatkérési eljárás alapján kiválasztott Globomax Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg.
 
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.
 
 

6. napirendi pont
Városi honlap (pilisvorosvar.hu) arculatfrissítés és fejlesztés

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 51/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és elutasította a
határozati javaslat elfogadását. A városi honlap 20 évvel ezelőtt került létrehozásra, mely akkor új teret adott a településsel kapcsolatos igazodva információk
közzétételére.
Az új városvezetés a fiatalos lendületet, a település magasabb szintre való emelését tűzte ki célul. Ezt a vonalat követve a városi honlap megjelenésén, arculatán is
szeretnének változtatni, hiszen ez az a felület, amelyen az internet segítségével képet kaphat településünkről az érdeklődő. Szeretnék, hogy a városi honlapot az összes
informatikai eszköz alkalmazásával jeleníthessék meg.
A külső megjelenésen kívül indokolt a honlap fejlesztése, korszerűsítése, figyelembe véve a felhasználók szokásait, a felkeresett tartalmakat, előtérbe helyezve az
információk könnyű megtalálásának biztosítását. 
Az árajánlatkérési felhívásra a megadott határidőig 9 ajánlat érkezett be, melyeket összehasonlítva, a legjobb ajánlat elve alapján az Appentum Kft.-től és az
Okosváros Kft-től érkezett közös ajánlat egyikének elfogadása javasolt. Számos önkormányzati referenciával rendelkeznek, a cég ügyvezetőjének személye
önkormányzati tapasztalatai vannak, melyeket a fejlesztés során felhasználtak.
A mellékletben szereplő lehetséges fizetési konstrukciók közül az Okosváros Kft. Opció II. (egyszeri bruttó 571.500 forint, és 4 éves fix üzemeltetési szerződés: bruttó
88.900 forint/hó) ajánlatát javasolják elfogadásra.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a városi honlap arculatfrissítéséről és fejlesztéséről
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben leírtak szerint támogatja a városi honlap (pilisvorosvar.hu) fejlesztését
és arculatfrissítését.
 
A fedezet forrása a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklet 11. során biztosított
keretösszeg részeként biztosított.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatkérési eljárás alapján kiválasztott, összességében a legjobb ajánlatot adó Appentum Kft. ajánlata
szerint az Okosváros Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg az Opció II. fizetési konstrukció szerint (egyszeri díj + 4 éves üzemeltetési szerződés).
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.               
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

7. napirendi pont
Egészséges Budapest Program keretében a Szakrendelő részére informatika eszközök és bútorok beszállítóinak kiválasztására indított árajánlatkérés

eredménye
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 52/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Képviselő-testület az EBP keretében az ÁEEK-val történő egyeztetés alapján
közbeszerzés indításáról döntött a beszerzendő berendezési és informatikai eszközök vonatkozásában.
Bár a közbeszerzésen beérkezett ajánlatok közül az összességében legjobb ajánlatok a 2017. év végi indikatív ajánlatok alapján becsült költséghez képest bruttó
9.685.062 forinttal magasabbak voltak, a Képviselő-testület ki tudta hirdetni az eredményt, mivel át tudták csoportosítani a hiányzó összeget, mert az összességében
rendelkezésre álló keret még fedezetet nyújtott a szerződéskötéshez. A közbeszerzés eredményeképpen a beszállítókkal a szerződés megköttetett és az eszközök
többnyire leszállításra kerültek. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is
tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata az Egészséges Budapest Program keretében a Szakrendelő
részére informatikai eszközök és bútor beszállítóinak kiválasztására, az önrész megemelésére
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
-        a pályázat megvalósításához szükséges 1.416.984 forintot átcsoportosítja,
-        felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok alapján az alábbi szerződéseket kösse meg:

 
o   ELtech Irodatechnilá (1101 Budapest, Korponai u.1/A; ertekesites@eltech.hu )-val  a multifunkciós fekete fehér fénymásolóra A5-A3

nyomtathatósággal, az asztali számítógépekhez lézernyomtatóra HP LaserJet Pro M404dn, valamint színes lézernyomtatóra HP Color LaserJet Pro
M454 dn bruttó 1.911.350 forint értékben szerződjön.

 
o   Infomix Számítástechnikai Kft. (1027 Budapest, Bem rkp. 53. I. em. 8.; 1300 Budapest, Pf.:204.; infomix@infomix.hu )-vel az asztali számítógépekre

nyomtató nélkül, webes előjegyzésmodulra, winchesterre összesen bruttó 3.929.748 forint értékben szerződjön.
 

o   Medmöbel Hungary Kft.(1107 Budapest, Barabás utca 33.; medmobel@gmail.com )-vel a krómvázas fehér műbőr betegszékekre összesen bruttó 
338.061 forint értékben szerződjön.

 
o   Kiss-Iskolabútor Kft. (4130 Derecske, Battyán u. 11.; kiss-iskolabutor@t-online.hu )-val a háromszemélyes várótermi padokat lyukacsos háttámlával,

teli ülőkével összesen bruttó 2.622.550 forint értékben szerződjön.
 

o   Rotte Kft. (2890 Tata, Fekete út 254/29 hrsz, barbara.sumegi@rottegroup.eu )-val orvosi forgószékre polipropilén székalátéttel, valamint az orvosi
íróasztalokra asztalonként 2 db gurulós szekrénnyel. összesen bruttó 5.520.601 forint értékben szerződjön.

 
Fedezet forrása: A beruházás fedezete 126.821.946 forint a már megkötött szerződésekre, valamint 11.836.368 forint a 2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (II.
12.) önkormányzati rendelet berendezési és informatikai eszközökre a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2020. évi
költségvetéséről szóló, 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete 23. melléklet 24. során rendelkezésre áll.
 
A hiányzó 1.416.984 forint 2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete 22. melléklet 12. során fejlesztési tartalékkeretből biztosított.
 
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.
 
 

8. napirendi pont
Új bölcsőde épület terveztetési pályázat eredménye alapján kivitelező kiválasztása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 53/2020., 53-2/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
A korábbi városvezetés részéről is felmerült már a bölcsődei ellátás fejlesztése a városban.
A kormány által meghirdetett családbővítési program keretében induló bölcsőde építésére többször is megnyíltak uniós, illetve hazai forrású pályázatok. Erre
engedélyes tervvel is rendelkezett az önkormányzat, melyet a Csikós Mihály Építészirodája Kft. készített. Az építési engedély sajnos időközben lejárt. Most újra
felmerült az igény a bölcsődére, illetve Miniszter elnök úr bejelentése is arra világít rá, hogy 2022-ig a kormány véghez akarja vinni a bölcsőde programot, mely
érdekében újabb pályázatokat fognak kiírni bölcsődefejlesztésre és építésre.
Potenciális helyszínnek látják erre a funkcióra az Akácfa köznél fekvő, 100%-ban önkormányzati tulajdonú telket, a volt okmányiroda és parkoló területét, mely jól
kihasználható lenne erre a funkcióra.
Hogy felkészülten tudjon indulni az önkormányzat egy következő bölcsődeépítési pályázaton, 2020. február 20-án ajánlatkérési felhívást küldtek több tervezőnek és a
honlapon is meghirdették a pályázatot. A felhívásban árajánlatot kértek az Akácfa köznél lévő, 3.200 m2-es ingatlanra 4 csoportszobás bölcsőde épület tervezésére. Az
árajánlatok beadási határideje 2020. február 25. 10 óra volt. Az ajánlatok beérkezését és kiértékelését követően az előterjesztéshez kiegészítés készült és kiosztásra
került a képviselőknek. A legjobb ajánlatot a korábbi tervező, a Csikós Terv Építészirodája Kft. adta. A határozati javaslatot ennek ismeretében kell kiegészíteni
2.660.000 forint + Áfa, azaz bruttó 3.378.200 forint tervezési díjjal. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és az Ügyrendi,
Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata bölcsőde engedélyezési terveinek elkészítésére tervező
kiválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3714/2 hrsz-ú ingatlanra 4 csoportszobás bölcsőde építéséhez az engedélyezési terveket
és költségbecslést, tervezői költségvetést a 2020. február 25-i határidőre beérkezett árajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó tervezővel elkészítteti.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban a
legkedvezőbb ajánlatot adó Csikós Terv Építésziroda Kft.-vel 2.660.000 forint + Áfa, azaz bruttó 3.378.200 forint tervezési díjjal az árajánlatnak megfelelően a
szokásos jogi garanciákat tartalmazó tervezői szerződést megkösse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges előzetes
geodéziai felmérés elkészítésére a megrendelést bruttó 200.000 forint erejéig jóváhagyja.
 
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (II. 12.) önkormányzati
rendelete 19. mellékletének 21. sora, az önkormányzat igazgatási tevékenységének dologi kiadásai között, a számlázott szellemi tevékenységek során 1.935.500 forint,
és a 22. melléklet 12. során a fejlesztési tartalékból 1.442.700 forint biztosított. A bölcsőde tervezési projekt előzetes geodéziai felmérésére a 2020. évi költségvetési
rendelet 22. melléklete 12. során további 200.000 forint erejéig a fedezet biztosított
 
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.
 
 

9. napirendi pont
Pilisvörösvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló adatvédelmi rendelet megalkotása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 41/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és az
Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
A kamerák felszerelését a B-Angel néhány héten belül elvégzi, a szerződés szerinti teljesítési határideje az ELMÜ áramvételezési pontok kialakításától számított 60
nap. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény határozza meg, hogy az adatkezelő ebben az esetben az Önkormányzat
szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelőst jelöl ki, valamint elkészítteti a belső adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatot.
A térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági rendelet Dr. Hosszú Károly adatvédelmi tisztviselő által elkészítésre
került, melyet az Önkormányzat jogi képviselője Dr. Csatári Ákos is jóváhagyott. Dr. Péterfalvi Attila a NAIH elnökének aláírásával megjelent állásfoglalás szerint
készítették el a szabályzatot.
 
Cser András alpolgármester: Beszámolt arról, hogy a héten kialakításra kerültek az áramvételi helyek, most már csak a Digi Kft-nek és a B-Angelnek van feladata.
A B-Angel ígéretet tett az egyeztetés során, hogy 60 napnál korábban is elkészülhetnek a szerelési munkákkal. Bíznak abban, hogy néhány héten belül élni fog a
kamerarendszer, mely Pilisvörösvár nagyobb közbiztonságát fogja szolgálni.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet.
 
No.: 10

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszer kialakításáról és működtetéséről
 

A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú)
 szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

10. napirendi pont
Belterületi utak terveztetésére meghirdetett pályázat eredménye,

tervezési szerződés előkészítése
(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 46/2020.)

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
A városban még mindig összefüggő részek vannak, melyek nincsenek ellátva szilárd burkolattal, ilyen az északi lakókörzet és az iparterület.
Úgy gondolták, ha blokkokban terveztetik meg a szilárd burkolattal még el nem látott utcákat, akkor jelentős kedvezménnyel tudják ezt elvégeztetni. Ezért az
árajánlatkérést így küldték ki.  Az ajánlatkérési felhívásra 10 tervezőiroda ajánlata érkezett be. Némelyik tervező a megrendelt utcák darabszámának függvényében
kedvezményes árat is megjelölt.
Az ajánlatok elbírálásakor az ajánlati ár mellett szempont volt a pályázó referencialistája, ismertsége, valamint a korábbi közös munka tapasztalatai.
Az előbbi szempontok figyelembevételével a Nóvia-Net Építőmérnöki Tervező Kft. pályázatát tartják megfelelőnek, a 9 utcára bruttó 8.064.500 forint tervezői díjjal.
A Nóvia Kft. már dolgozott az Önkormányzatnak, ezért fenntartva tárgyalási jogukat az ajánlatkérési eljárásban, a tárgyalás után elfogadták a tervező iroda módosított
kedvezményes ajánlatát, mert a korábbi közös munka során jó tapasztalatokat szereztek.
A csomagkedvezménnyel feltüntetett árajánlatokat összehasonlításakor az ár, a referenciák és a bemutatkozó ajánlat alapján a Nóvia-Net Építőmérnöki Tervező Kft.
ajánlatát tartják a legkedvezőbbnek, mind a két tervezési terület tekintetében. A cég helyismerettel rendelkezik, és van tapasztalata az Önkormányzattal közös
munkában.
 
Pándi Gábor: A felsorolt utcák közül úgy emlékszik, a Madarász Viktor utcát már megterveztették, mert pályázaton vettek részt korábban. Kérte, hogy ellenőrizzék
ezt le, hogy elkerüljék a kettős terveztetést.
 
Cser András alpolgármester: Biztosak abban, hogy nincs terv a Madarász Viktor utcára, de ígéretet tett arra, hogy a Műszaki Osztállyal ellenőrizteti. Korábban a
költségvetés elfogadásakor az a kritika érte őket, hogy nem szerepel elég útépítés a költségvetésben. A jelenlegi terveztetésből látszik, hogy milyen kedvezményes
ajánlatot és árakat lehet elérni akkor, ha csomagban terveztetnek. A beérkezett árajánlatokat figyelembe véve a 8 milliós ajánlat nagyon jónak minősül, melyet olyan
tervező iroda adott, melynek a munkáját már ismerik.
 
Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető: Nincs engedélyes tervük a Madarász Viktor utcára. Az engedélyeztetett tervek érvényét egy nyilvántartás alapján
folyamatosan figyelemmel kísérik.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 11
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata 9 db belterületi utca kivitelezésre alkalmas engedélyezési
terveinek elkészítésére tervező kiválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi lakókörzet utcáiban (Ohmüllner utca, Mindszenty utca, Madarász utca, Réthy
Zoltán utca, Freiäcker utca), valamint az iparterület melletti utcák (Egressy utca, Vajda János utca, Szent Imre utca, Kölcsey utca) szilárd burkolatú útépítéséhez az
engedélyezési terveket és költségbecslést, tervezői költségvetést a 2020. január 28-i ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó tervezővel elkészítteti.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti 9 db belterületi utca szilárd burkolatúvá építéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére az
ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó Nóvia-Net Építőmérnöki Tervező Kft. -vel 6.350.000 forint + Áfa, azaz bruttó 8.064.500 forint tervezési díjjal az
árajánlatnak megfelelően a szokásos jogi garanciákat tartalmazó tervezői szerződést megkösse.
 
A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2020. évi költségvetéséről szóló, 3/2020. (II. 12.) önkormányzati
rendelete 19. mellékletének 21. sora, az önkormányzat igazgatási tevékenységének dologi kiadásai között, a számlázott szellemi tevékenységek során biztosított.
 
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.
 
 

11. napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO pályázathoz

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 47/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A PUFC 2020. 02. 17-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben tulajdonosi
hozzájárulást kér a Sporttelepen lévő lelátó lefedésére és műanyag ülőkékkel történő ellátására, valamint a füves pálya automata öntözőrendszerének kiépítéséhez.
Kérte továbbá, hogy az Önkormányzat az önrészt teljes egészében biztosítsa.
Az Önkormányzat a támogatás igényléséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megadná és az önrész biztosításával támogatná a PUFC pályázaton való
részvételét.
Sikeres pályázat esetén a sporttelepen egy kb. 15.800.000 forint értékű fejlesztés következne be, a PUFC-nak köszönhetően, a PUFC tevékeny hozzájárulásával. Ezért
javasolt, hogy PUFC kérésének megfelelően a teljes önrészt az önkormányzat 4. 800.000 forint erejéig vállalja magára, ezzel támogatva a projektet, és növelve az
önkormányzati vagyont.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot.
 
No.: 12
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a PUFC 2020. február 17. napján kelt kérelmét, és hozzájárulását adja a
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3684 hrsz. alatti sporttelepen lévő lelátó lefedésére és ülőkékkel való ellátásához, valamint a füves
labdarúgó pálya takarékos automata öntözőrendszerének kiépítéséhez.
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a PUFC erre vonatkozóan TAO-pályázatot nyújtson be.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igényléséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
                                                                                   
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.               
 
Pándi Gábor: A korábbi Képviselő-testület is több dolgot is megvalósított a PUFC-al közösen TAO pályázatból (pl. világítást), a mostani pályázatuk is támogatandó.
A műanyag székekkel kapcsolatban jelezte, hogy a solymári csarnokban se vált be a műanyag ülőke. A régebben használt fa ülőkék használatával többen férnek el a
lelátón, a műanyag székek közötti hézag sok helyet elvesz, így lecsökkentve a nézők számát.
 
Spanberger Zsolt: Jelezte, hogy a sportpálya játszótérnél a zöld színűre festett kerítéselemekről és virágládákról nagy hártyákban jön le a festék. Kérte, hogy a
műszaki osztály ellenőrizze, hogy milyen felületkezelések vannak az említett elemeken és garanciális-e még. Javaslata, hogy a pályázatban erre figyeljenek, hogy ez a
jövőben elkerülhető legyen.
 
Cser András alpolgármester: Tudomása szerint a fa konténerek szinterezve vannak, melyek a Fő utca program keretében kerültek megvalósításra. Ugyanazt
láthatják a sportpálya játszótér kerítésénél is. A kültéri felületkezelés az időjárásnak kitéve 9-10 év alatt sajnos elöregszik, felújításuk szükséges.
Pándi Gábor képviselő úrnak válaszolva elmondta, hogy felmerült a fa-műanyag kombinációjú ülőkék elhelyezése a lelátón, de a jelenlegi állapotok szerint a tervezett
kb. 150 db szék elhelyezése elégnek tűnik az átlagos nézőszám alapján. A komfortosság, takaríthatóság szempontjából a műanyag székek elhelyezése tűnik a jobbnak,
strapabíróbbnak. Hosszútávon, ha a nézőszám és a látogatottság igényli, egyéb ülőhelyeket biztosítanak majd.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslatot.
 
No.: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a PUFC részére, a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására
benyújtandó TAO pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PUFC kérelmére az Önkormányzat tulajdonában álló 3684 hrsz. alatti sporttelepen a
lelátó lefedéséhez, és a nézőtér ülőkékkel történő ellátásához, valamint az öntözőrendszer kiépítéséhez (sikeres pályázat esetén ez a sporttelepen kb. 15.800.000 forint
értékű fejlesztést jelent) szükséges önrészt 4.800.000 forint erejéig biztosítja.
 
Fedezet forrása: az önkormányzat a fedezetet a 2020. évi költségvetési rendelet 22. mellékletének 12. során található fejlesztési tartalékból 4.800.000 forint erejéig
biztosítja.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szokásos jogi garanciákat tartalmazó megállapodást aláírja.
 
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.
 
 

12. napirendi pont
A civil szervezetek 2020. évi támogatása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 33/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalta és támogatta a
határozati javaslat elfogadását, kiegészítve a támogatási összegekkel, melyet a Képviselők az ülés előtt kiosztós anyagként megkaptak.
 
Pándi Gábor: A Bizottsági ülésen nemmel szavazott, melynek okairól tájékoztatja a jelenlévőket. Jelezte, hogy a Bizottsági ülésen is már kiosztásra kerültek a
javasolt összegek, így a Bizottság azt fogadta el, tehát úgy gondolja, hogy az már a képviselők többségének álláspontja.
A polgármester úr választási kampányban kiadott szórólapjából idézett a civil támogatásokról, mely véleménye szerint sok szavazatot hozott a TEVŐ Egyesületnek.
Ebben ígéretet tett a civil egyesületek támogatási keretének megduplázásáról. Minden egyesület ezt kész tényként vette, de ez egyáltalán nem történik meg. A
táblázatot megnézve látható, hogy a legtöbb egyesületnek nő a támogatása, három egyesület ugyanazt kapja, vannak új egyesületek is. Egyedül a Kézilabda Sportkör
kap kevesebbet, melynek nem tudja az okát. Kicsinyes politikai bosszú ez, vagy a saját személye miatt kapnak kevesebbet? Mivel nem tudja, mi áll ennek a hátterében
nem tudja támogatni a javaslatot. 
A választási ígéretek úgy jók, ha be is tartják azokat. Sok fiatal véleménye szerint az ingyenesre ígért Vörösvári Napok miatt szavazott a TEVŐ-re, nem tudható, hogy
ezt az ígéretet betartják-e majd.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Úgy gondolja, hogy fiataloké a jövő. Képviselő úr kérdéseire rövid válaszokat adna. A kampányban az 5 éves ciklus alatti időszakra
ígérték az egyesületek támogatásának megduplázását. A sportcsarnok megépítését természetesen támogatják, ezügyben tárgyaltak már Államtitkár Asszonnyal és jó
úton haladnak a TAO-s összegek megszerzésében. A csapat erősségében bízva állítja, hogy ezt véghez tudják vinni majd. Reményei szerint egy munkacsarnok helyett
egy bővített, az egész várost, környéket jobban kiszolgálni tudó csarnok építése kezdődhet el a ciklus alatt.
A Kézilabdások támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy nem vezérli őket semmilyen kicsinyes bosszú, hisz a kampány alatt is mindvégig a higgadt és
mocskolódásmentes politikát követték, és ezt szeretnék a jövőben is követni. A politikai bosszú nem felel meg a habitusuknak. A bosszúról sokat tudna mesélni
Képviselő úrnak, illetve az egész városnak, de ebbe nem menne bele. Manhertz képviselő úr is biztosan tudja, miről beszél, hisz a bosszú nem a TEVŐ asztala.
Megkérte, hogy Alpolgármester Asszony egészítse ki a szavait, különösen a kézilabdás támogatásra vonatkozóan.
 
Strack Bernadett alpolgármester: Az ÜOKB ülésen részt vett ő is, ahol a Bizottság elnöke a civil egyesületek támogatásának felvezetésében elmondta, hogy mik a
javaslatok, melyekre lehetett volna módosító javaslatot tenni az összegekre vonatkozóan is. Mivel Képviselő úr ott nem tett módosító javaslatot az összegekre, így
nem érti most a felvetését.
A kampányfüzetből felolvasott ígéretre elmondta, hogy azt az 5 éves ciklusra értették, nem pedig a jelenlegi évre.
A Kézilabda egyesülettel kapcsolatban elmondta, hogy ők nyitottak a kézilabdások felé, többször is egyezettek az elnökkel, aki segítséget kért tőlük a TAO gyűjtéssel
kapcsolatban és ezt ők megteszik, hogy ne több év alatt kelljen összegyűjteni a nyertes pályázat esetén. Segítséget kért az elnök a felépítésben, mind műszaki, mind
gazdasági oldalról, melyet szintén megígértek neki. Úgy gondolja, hogy jó partnerség és hozzáállás van részükről. A támogatás kiosztásánál figyelembe vették a
gyermeklétszámot, és azt, hogy mennyi működési támogatást kapnak az egyesületek, mert véleménye szerint az mérvadó. Ezen számok alapján tették meg a
javaslatukat.
 
Pándi Gábor: Nyilvánvaló, hogy egy választási kampány ígéreteit nem lehet azonnal teljesíteni. De ha a Képviselő-testület egy költségvetést elfogad, az az a pillanat,
amikor egy ígéretet teljesíteni lehet. Azok a szülők, akiknek a gyerekei az egyesületekben sportolnak, táncolnak, vagy a nyugdíjasok, a kórustagok, a népitáncosok a
kampány ígéretet egyértelműen az idei évre vetítve veszik ígéretnek, mert nem volt beleírva, hogy az ötéves ciklusra vonatkozik. Nyilván nem az egyéb ígéreteket
gondolják azonnal végrehajthatónak, de a civil támogatásról most döntenek, és az egyesületek várják az ígért támogatást. A javaslatnál az egyesület létszáma mellett
sok mást is nézni kell: pl. ki hányszor tart edzést, milyen szinten versenyeztet, milyen messzire kell utazni stb., nagyon összetett dolog. A TAO támogatás összegét
nem tudhatják még, hiszen azt most kell csak beadniuk, így csak a tavalyi összegről van tudomásuk. Hogy elfogadják-e és mennyit fogadnak el, azt előre nem lehet
tudni. Így nem elfogadható az érv, hogy a TAO támogatást is figyelembe vették.
 
Dr. Manhertz József: Polgármester úr megszólítására reagálva elmondta, hogy nem tudja, miről van szó, de ha Polgármester úrnak bármilyen személyes problémája
van vele, bármikor áll rendelkezésére, beszéljék meg, mert véleménye szerint nem a testületi ülésen kéne ilyen dolgokat megbeszélni.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Nem kíván Képviselő úrral a Képviselő-testületi ülésen kívül sem egyeztetni, sem beszélni, sem tárgyalni.
 
Varga Péter: Pándi képviselő úr felé kérdése, hogy mekkora TAO támogatást kaptak a tavalyi évben a 144 gyerekre.
 
Pándi Gábor: 80-100 millió forint között kaptak lehetőséget, de hogy mennyit tudtak összeszedni, arról nincs tudomása.
 
Varga Péter: Csodálkozik, hogy nem tudja pontosan. De azt láthatja, hogy más is kapott lehetőséget és reméli, hogy erre büszke Képviselő úr, és vörösváriként
méltányolja.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a civil szervezetek 2020. évi támogatási keretének
felosztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.)
önkormányzati rendelet értelmében, a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a pilisvörösvári székhelyű civil
társadalmi szervezetek számára a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít, pénzeszközátadásként. A
támogatásról minden szervezet esetében támogatási szerződés megkötésére kerül sor.
 
A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel támogatási szerződés megkötése, valamint a sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó
szervezetek esetében pályahasználati, ill. helyiséghasználati megállapodás megkötése. Az előző évi támogatásokkal való elszámolás szintén feltétele az
együttműködési megállapodás megkötésének.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási összegekre kösse meg a támogatási szerződéseket.
 
Fedezet forrása: 2020. évi költségvetési rendelet.
 
Határidő: azonnal és folyamatos                                          Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.               
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

13. napirendi pont
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak megválasztása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 36/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Képviselő-testület a 2009. március 29-i ülésén elfogadta a Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztalról szóló rendeletét.
A rendelet alapján a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal az elnökkel együtt öt tagú. Tagjai korábban a Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB) képviselő tagjai
voltak. A helyhatósági választást követően a Bizottság tagjai változtak, ezért szükséges új tagokat választani a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalba is. Az előző évi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a Kerekasztal jól működött, annak köszönhetően, hogy tagjai egyben az önkormányzat képviselői és a SZEB tagjai, ezért javasolom,
hogy a jelenlegi Kerekasztal tagjai is alapvetően a képviselők és egyben SZEB-tagok közül legyenek delegálva. 
Az SZMSZ szerint a SZEB tagjainak száma 7 fő, benne a képviselő tagok száma 4 fő. A Kerekasztal tagjainak száma – az elnökkel – 5 fő.
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal elnökének javaslom: Mátrahegyi Erzsébetet, a SZEB elnökét. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak javaslom a SZEB
képviselő tagjait: Dr. Fetter Gábort, Dr. Lehrer Anitát és Dr. Manhertz József Dávidot, valamint Kovács Erzsébet szociálpolitikai ügyintézőt, aki többéves szakmai
tapasztalattal rendelkezik és a helyi szociális problémákat is jól ismeri, és a SZEB üléseken is részt vesz.
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak
megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 4/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
alapján a
 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező elnökének és tagjainak a következő személyeket választja meg:
 
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke:

Mátrahegyi Erzsébet, önkormányzati képviselő, SZEB elnök
 
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

1.       Dr. Fetter Gábor, önkormányzati képviselő
2.       Dr. Lehrer Anita, önkormányzati képviselő
3.       Dr. Manhertz József Dávid, önkormányzati képviselő
4.       Kovács Erzsébet, szociálpolitikai ügyintéző

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak névsorát a rendelet függelékén hatályosítsa.
 
Határidő: azonnal                                                                   Felelős: 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.
 
 

14. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 37/2020.)
 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.
A Polgármesteri Hivatal osztályvezetői és a referensek az előre látható döntésigények alapján javaslatot tettek a 2020. évi ülések tervezett napirendjeire, ezek alapján
állítottuk össze a munkatervet. A Munkatervben kizárólag az előre tervezhető napirendek szerepelnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
is tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.



is tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-
(3) bekezdései értelmében elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti formában Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi Munkatervét.
 
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.

 
 

15. napirendi pont
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 35/2020.)
 
 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a napirendi pontot. A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a 2019-es évről
2020-ra áthozott 3 nap, valamint a tárgyévi szabadsága együttesen: 42 nap.
Az előterjesztés mellékletében csatolt ütemtervben az igazgatási szünetek kötelező elemként megjelennek (14 nap) és jelölésre kerültek a tervezett szabadságnapok.
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint nagyon nehéz meghatározni előre a következő éves szabadságát, mely sokszor nem tartható. De arra az előző polgármester mindig
figyelt, hogy a Búcsú környéki napokon ne vegyen ki szabadságot, mert tapasztalatból tudják, hogy a Hivatalban és a városban is az a legtöbb döntést igénylő időszak.
A partnerkapcsolati települések polgármestereit is illik a város polgármesterének fogadnia érkezésükkor, amit nem tud megtenni, ha szabadságon van. Javasolta, hogy
a Vörösvári Napok környéki szabadságát tegye át más időpontra, hogy a város legnagyobb rendezvényén jelen tudjon lenni.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Biztosította Képviselő urat, hogy eddig is mindig részt vett a Vörösvári napokon, ezután polgármesterként is ezt teszi majd és
fogadja a vendég polgármestereket. A tervet úgy állította össze, hogy az augusztusra jelzett szabadságokat nem veszi ki.
 
Dr. Lovász Ernő: Kérdése, hogy ha Gromon úr is mindig le kellett adnia a szabadság ütemtervet és azt megszavazta a Képviselő-testület, akkor hogy lehetséges, hogy
olyan sok szabadsága maradt, amely a választás után kifizetésre került számára?
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: Kiegészítésként elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény tartalmazza a polgármester jogviszonyára
vonatkozó különös rendelkezéseket, így a szabadságolására vonatkozó rendelkezéseket is. A Kttv. a Hivatal összes köztisztviselőjére is vonatkozik, ők is elkészítik a
szabadságolási ütemtervet, tekintettel arra, hogy az ő munkáltatójuk  a jegyző, azt ő hagyja jóvá, a polgármester felett  a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat, így a szabadságolási ütemtervet nekik kell jóváhagyniuk.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
No.: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének
elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján Dr. Fetter Ádám
polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt ütemterv alapján – elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: 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.

 
 

16. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató (Et.: 48/2020.)

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: /2020.)
 
 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a napirendi pontot. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
 
No.: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (II. 27.) 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.
A következő napirendben kapcsán zárt ülést lehet elrendelni. Törvény szerint nem kötelező, de lehetőségük van rá.
Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelésének kérdését.
 
No.: 19
A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Zárt ülést rendelt el.

 
Zárt ülés napirendi pontjai:
 

1)    Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (IX. 19.) Kt. sz.
határozatának visszavonása (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 45/2020.)

 
2)    Pilisvörösvár 2666 hrsz. alatti, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában

lévő ingatlan tekintetében használati díj megállapítása (A napirendhez tartozó
előterjesztés száma: 42/2020.)

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata a 137/2019. (IX. 19.) Kt. sz. határozatának visszavonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 137/2019. (IX. 19.) Kt. sz. határozatot, melyben arról döntött, hogy a
Pilisvörösvár 1831/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa ellen perest eljárást indít az önkormányzati tulajdonú 1832/3 hrsz-ú ingatlan egy részének jogalap nélküli
birtoklása miatt.
 
A 2019-ben meghozott Képviselő-testületi döntés okafogyottá vált, mivel a 1831/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre került és az új tulajdonosok írásban, teljes
bizonyító erejű magánokiratban 2020. május 31. napjáig vállalták, hogy a kerítést áthelyezik a 1831/3 és 1/32/3 hrsz. alatti ingatlanok jogi telekhatárára.
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú ingatlan 155 m2 nagyságú részének használatba adásáról és használati díjának megállapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Pilisvörösvár 2666 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 155 m2

nagyságú részének használatát és birtoklását a Pilisvörösvár 2667 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak, tekintettel arra, hogy az ingatlanrész eladására jelenleg több okból
nem kerülhet sor.
 
Az önkormányzati ingatlanrész használatáért a 2667 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai évente 99.929 forint használati díjat kötelesek fizetni 2020. január 1. napjától.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2666 hrsz. alatti ingatlan 155 m2 nagyságú részének használatára vonatkozóan jogi garanciákat (beleértve
az inflációkövetést is) tartalmazó megállapodást kössön a Pilisvörösvár 2667 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosaival. 
 
Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester   
 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.               
 
 

Nyílt ülés folytatása 2004-kor
 

 
17. napirendi pont
Felvilágosítás kérés

 
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.     
 
Kimmelné Sziva Mária: Kérdése, hogy történt-e valami változás a hulladéküggyel kapcsolatban? Másik kérdése, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetben hol tartanak a
röntgengép beszerelésében?
 
Cser András alpolgármester: A Vertikál Kft. megtámadta a közbeszerzési döntőbizottságnál a közbeszerzési eljárás eredményét, ezért az eljárás lefolytatásra kerül.
Átmeneti eljárásra nincs szükség, mert a jogszabályi hivatkozások szerint a korábbi szolgáltatónak kell ellátnia a feladatot mindaddig, amíg a közbeszerzési
döntőbizottság a határozatot meg nem hozza. Ezért felvették a kapcsolatot a Zöld Bicske Kft-vel, akik konzorciumban szeretnék ellátni a hulladékszállítást, így 2020.
március 1-től a Zöld Bicske Kft. szállítja a hulladékot változatlan formában, a korábbi feltételekkel. Amint döntés születik a közbeszerzési döntőbizottságnál, aszerint
fognak eljárni.
Másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy az EBP program keretében a röntgengép és az egyéb eszközök beszerzése folyamatban van. A mai napon a röntgengép
beállításra került és megkezdték az oktatást. Hétfőn próbaüzem lesz, és ha minden rendben van, kedden már működik a röntgen. Erről a lakosságot tájékoztatni fogják.
Az új kardiológiai ultrahang megérkezett, a beüzemelése folyamatban van. A gégészeti mikroszkóp megérkezett, a sebészeti lámpa beszerelése folyamatban van.
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: Jelezte, hogy a képviselők kötelező képzésének elvégzésére már csak két nap áll rendelkezésre. Kérte, hogy erre legyenek
figyelemmel a Képviselők, és aki még nem végezte el, azt szíveskedjen pótolni.
 
Pándi Gábor: Kérdése, hogy a zöldhulladék elszállítása hogy fog megtörténni? Mostanában lesz aktuális a zöld hulladék elszállítás, és a Zöld Bicske Kft. nem küldött
ki matricát. Átmeneti megoldást kéne erre is találniuk.
 
Cser András alpolgármester: Egyetért képviselő úrral, de mivel minden lépést az utolsó pillanatban tudtak egyeztetni, erre még nem került sor. A legfontosabb az
volt, hogy a következő pénteken a kommunális hulladékot elszállítsák. Értelemszerűen a következő lépésben a szelektív hulladék elszállításán dolgoznak.
 
Dr. Fetter Ádám polgármester: Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 2010-kor.                              
   
 
 

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


