1./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat munkatervében a február 13-i ülésén napirendként szerepelt a Falugyűlés előkészítése, melyet
a képviselő testület megtárgyalt, és a falugyűlés időpontját a 25/2014. (II.13.) sz. önkormányzati határozatában
2014. április 24-én 17.00 órában határozta meg. Helyszínként a Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét lett
megjelölve.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint Falugyűlést legkorábban a meghirdetéstől számított 15 nap
elteltével lehet megtartani. Tekintettel a 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban lévő
többletfeladatokra, a hivatal túlzott leterhelésére, a munkaterv szerinti ülésen túl szükséges 2014. április 24-én
rendkívüli testületi ülést tartani, ahol a munkatervben szereplő napirendeket a testület megtárgyalja.
A fentiekre tekintettel szükséges az önkormányzat határozatát megváltoztatni, és az elfogadott falugyűlés
időpontját május 15-én 17.00 órára elhalasztani.
A falugyűlés napirendje változatlan formában az elfogadott határozat szerint:
tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
folyamatban lévő pályázatok és várható fejlesztések
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 25/2013. (II.13.) sz. önkormányzati határozatában
megjelölt Falugyűlés időpontját 2014. május 15. 17.00 órára módosítja. A határozat egyéb tartalmi elemei
változatlan formában érvényben maradnak.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. április 11.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Döntés pályázaton történő indulásról a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben szabályozottak szerint
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti tárgyú belügyminiszteri rendeletben foglaltak alapján Önkormányzatunknak lehetősége van 100 %-os
pályázati támogatás mellett közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tárgyában pályázatot
benyújtani.
Több alkalommal is felmerült már igényként, hogy a meglévő térfigyelő kamera rendszert szükséges lenne
tovább bővíteni, és a dobogókői üdülőterületre is kibővíteni.
A mostani pályázat lehetőséget biztosít a fejlesztésre, a kamera rendszert üzemeltető Multi Alarm kft. ajánlatát
jelen előterjesztéshez csatolom.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa ki szándékát, hogy a fenti számú és tárgyú
belügyminiszteri rendeletben szabályozottak szerint indulni kíván a térfigyelő kamera rendszert bővítése
tárgyában.
A támogatási cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhető, ha :
a) a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és

b)

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott, vagy a beruházás
eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése nem várható.

Sajnálatos módon több alkalommal történt betörés, és rablás is a területen, többek között az önkormányzat 100
%-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. egyik helyiségét is feltörték.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete indulni kíván a 100 %-os támogatást biztosító
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1) BM rendelet
értelmében a települési önkormányzat közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében
megvalósuló térfigyelő kamera rendszer bővítése tárgykörben. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az igénybenyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. április 11.
Lendvai József
polgármester

3./Napirend: Közösségi Ház és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. április 11-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Közösségi Ház és Könyvtár épületében található
üzlethelyiségére kiírt pályáztatási határidő lejárt, melynek beadási határideje 2014. április 11-e volt. A kiírásra 1
db pályázó nyújtott be ajánlatot, a pályázatok bontása április 11-én 12.30 órakor megtörtént.
Az eredmények szerint Lengyel Szabolcs egyéni vállalkozó a pályázati kiírásnak megfelelően a minimális bérleti
díjat ajánlotta melynek összege havi 30.000,- Ft + ÁFA.
A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár épületében
található üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok közül a Lengyel Szabolcs
egyéni vállalkozó (2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 64., nyilv.tart. szám: 66237538-1-33) ajánlatát támogatja,
aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően. Ajánlattétel összege a
bérlemény tekintetében 30.000,- Ft / +ÁFA/hó. A képviselő-testület felhatalmazza a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően megkösse.

Pilisszentkereszt, 2014. április 11.

Lendvai József
polgármester

