Szám: 12/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 6-án 18.00 órai kezdettel
a Községháza Könyvtárában tartott
rendkívüli üléséről

Jelen lévő képviselők:

Tóth Attila polgármester, dr. Illés György alpolgármester, Vanyák
Imre alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János
képviselők

Távol van:

Kiss Mónika alpolgármester

Hivatalból jelen
van az ülésen:

dr. Gerendás Gábor jegyző,
Lantos Anna testületi referens
dr. Weszner Judit városfejlesztési irodavezető

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület rendkívüli ülését 18.20 órakor megnyitja.
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársait, dr. Gerendás Gábor jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a Képviselő-testület 6 tagja jelen van. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő
előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

NAPIREND

1.

Előterjesztés a 64/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat módosításáról

Tóth Attila
polgármester

2.

Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 "Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat - többletforrás igény
tárgyában

Tóth Attila
polgármester

Egyebek

dr. Illés György alpolgármester: szeretné, ha 1 perces néma felállással tisztelegnének a
jelenlévők az aradi vértanúk emléke előtt, mivel október 6–a van.
Tóth Attila polgármester: szeretné, ha ez a gesztus az aradi vértanúk felé, az ülés végén
történne meg.
1. Előterjesztés a 64/2015. (IX,) Kt. sz. határozat módosításáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Rudolf János
képviselőnek.
Rudolf János képviselő: tavaly ugyanezt a módosítást kellett elvégezni. Talán érdemes lett
volna elolvasni a tavalyi határozatot.
dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a pályázati felhívás tartalmazza, hogy minek
kell szerepelnie a rendeletben, és ebben ez a pont is szerepelt. Az államkincstár utólag azt
kérte, hogy ez a határozatban szerepeljen, mintha benne lett volna az eredeti kiírásban. A
hivatal ezt jelezte az Államkincstár felé, de ők ragaszkodtak a hiánypótláshoz.
Rudolf János képviselő: tavaly is ugyanez történt.
Tóth Attila polgármester: de lehet, hogy tavaly nem ezt kérték.
Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati
javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 64/2015. (IX.15.)
Kt. sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. indulni kíván a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 2015. évi belügyminiszteri pályázaton, melyhez
szükséges 15.240 Ft önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. II.13.)
önkormányzati rendelet általános tartalékkeret terhére biztosítja, és vállalja, hogy a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda

2. Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 "Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat - többletforrás igény tárgyában
Előadó: Tóth Attila polgármester
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. 9,5 millió forintot kell biztosítani, hogy
a pályázaton elinduljanak. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy hozzászólással kíván –e valaki
élni.
dr. Illés György alpolgármester: nem sok választásuk van, meg kell szavazniuk ezt a
napirendi pontot, hogy ne bukják el a pályázatot. Beszorultak egy folyosóba és innen csak
előre lehet menni.
Tóth Attila polgármester: egyetért az előtte szólóval, ráadásul már 2 millió forintot már
kifizettek az energetikusnak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati
javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2015. (X.6.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentlászló Község
Önkormányzata egyes középületeinek energetikai korszerűsítése a „KEOP-2015-5.7.0
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció tárgyában
úgy dönt, hogy
1. az 55/2015. (VIII.28.) Kt. sz. határozat 1. pontját visszavonja;
2. az 51/2015. (VIII.19.) Kt. sz. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződések pályázati támogatáson túli
fedezetét (a pályázat önerejét) kiegészíti maximum bruttó 9.581.100 Ft összegig,
melyből 6.947.000 Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére,
2.634.100 Ft összeget a 2015. évi költségvetés dologi kiadások terhére biztosít”
3. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat költségvetési kihatásait a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda

Egyebek
Petkó Gábor képviselő: az ideiglenesen felállított szelektív gyűjtőkkel kellene valamit
csinálni. A lakosok egy része mellé pakolja a szemetet.
Tóth Attila polgármester: azt kell kitalálni, hova fogják tenni a két konténert. Mert ha
csinálják a szigetelést, akkor vagy az iskolához vagy a könyvtár udvarára kellene betenni.
Petkó Gábor képviselő: a VSZN Zrt.–t kellene megkérni, hogy helyezzék át a konténereket.
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Tóth Attila polgármester: megkérdezi a VSZN Zrt.–t tudnak-e segíteni.
Petkó Gábor képviselő: megkeresték a lakosok közül, miért nincs elemgyűjtő a faluban.
Tóth Attila polgármester: a Községháza épületében volt korábban elemgyűjtő, de már egy
ideje nincs.
dr. Illés György alpolgármester: régen ő rakott ki egy dobozt a Községháza épületében, és
abba lehetett dobni az elhasználódott elemeket, amikor ez megtelt, akkor ő ezt levitte
Szentendrére. Úgy tudja, hogy a Waldorf Iskolában van egy hivatalos elemgyűjtő doboz. Egy
ilyet lehetne telepíteni a Községházára is, akár ugyanattól a cégtől is. Elektromos cikket is
gyűjtenek erre szakosodott cégek, azt is lehetne kihelyezni, volt is egy cég, amelyik régebben
adott dobozt. Az elérhetőségének meg kell lenni az önkormányzaton. Ha akarják, föl kell
velük venni a kapcsolatot.
Tóth Attila polgármester: lejegyezte az egyebekben eddigi felmerült ügyeket.
Vanyák Imre alpolgármester: kérdés: van valamilyen fejlemény a Kanyó Andrea féle
ügyben? Reagált rá valaki?
Tóth Attila polgármester: megkérdezi dr. Gerendás Gábort, hogy reagált-e az Önkormányzat
erre az ügyre.
dr. Gerendás Gábor jegyző: ígértet tesz, hogy utána néz, történt–e valamilyen lépés ebben
az ügyben.
Vanyák Imre alpolgármester: azért vetette fel ezt a témát, mert őt már többször kereste
Kanyó Andrea.
A jelenlévők 1 perces néma felállással tisztelegnek az aradi vértanúk emléke előtt.
Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a testület
munkáját, az ülést 18.31 órakor bezárja.

K.m.f.

Tóth Attila s.k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s.k.
jegyző
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