1./Napirend: Díszpolgári cím és Pre Mlynky
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület a 2014. június 20-i ülésén.
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselők!
2014. évben díszpolgári címre és Pre Mlynky emlékérem adományozására 3 javaslat érkezett be. A bizottság javaslatai
megtételével a 13/2012.(V.18.) számú rendeletének az adományozás feltételeire vonatkozó paragrafusait vette alapul.
16. §. (1) Pilisszentkereszt Díszpolgára cím annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú
személynek az elismerésére szolgál, aki Pilisszentkereszt és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő
munkásságával hozzájárult a község fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
18. §. (1) Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem (továbbiakban: Emlékérem) azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére szolgál, akik vagy amelyek a község
fejlesztésében, társadalmi, szociális, közegészségügyi, kulturális, oktatási, sport területen hasznos munkát végeztek és
ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Az idei évben a képviselő-testületnek 2014. augusztus 16-án a pilisszentkereszti Pilisi Klastrom Fesztiválon lehetősége
van Díszpolgári cím és a Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem átadására.
Az 5 tagú előkészítő bizottság a beérkezett javaslatokat megtárgyalta, megvizsgálta, a beérkezett javaslatok megfelelnek
a rendeletben foglaltaknak, és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A címek
odaítéléséről a képviselő testület dönt.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014-ben Díszpolgári címet adományoz Petrás Mária
népdalénekes és keramikus művésznek, Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérmet adományoz 2014. évben Pap
Katalinnak és a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Színjátszó körének, továbbá Glück Rudolf
Pilisszentkereszti Pávakör tagnak.

Felelős: polgármester
Határidő:
azonnal, illetve
a címek átadására 2014. augusztus 16.
Pilisszentkereszt, 2014. június 20.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén
Előterjesztés Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő Testület!
Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy
bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a
képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal módosítja a Rendeletét.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése először kerül módosításra.
Az önkormányzat 2014. évben állami támogatás jogcímen, eredetileg nem tervezett bevételhez jutott, továbbá a
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet előírásainak megfelelően felülvizsgálatra került a pénzmaradvány összege.

A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 2014. január 1-jén hatályos 10. § (3) bekezdése alapján megállapított maradvány
összegét lehetett a 2014. évi költségvetésbe pénzmaradvány felhasználás jogcímen eredeti előirányzatként
megtervezni. Az NGM rendelet 2014.04.30-án módosításra került, így a tervezett pénzmaradvány előirányzat
felülvizsgálata szükségessé vált.
A módosított 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (3) értelmében a 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele
rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 3211, 3213, 322–323, és a 33. számlacsoport – a rövid lejáratú
betéteket nem tartalmazó – könyvviteli számlái összevont egyenlegének a 3651–3654, 3656–3657, 366, 3671–3674,
3676–3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a helyi adó
túlfizetése miatti kötelezettségeknek a kapott előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba
venni, ami a következők szerint alakult:
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 50.631,- E Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL: 708,- E Ft
PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR: 98,- E Ft
PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA: 376,- E Ft

A módosított előirányzat megállapítását az alábbi táblázatok mutatják be:
1. Az állami támogatások alakulása E Ft-ban:
Rovatszám

Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

kötelező
feladatok
EREDETI EI.

B111
B112
B113

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.

45 539

51 882

62 669

49 529

2 015

15 705
2 533

11 500

14 188

5 270

395

126 993

134 232

Az állami támogatás bevételek növekedése: 7 239 E Ft
2. A pénzmaradvány alakulása E Ft-ban:
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése

Maradvány igénybevétele

Rovatszám

B813

kötelező
feladatok
EREDETI EI.
40 000

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.
50 631

Módosítás
10 631

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése

Maradvány igénybevétele

Rovatszám

B813

kötelező
feladatok
EREDETI EI.
0

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.
708

Módosítás
708

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Rovatszám

Rovat megnevezése

Maradvány igénybevétele

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.

kötelező
feladatok
EREDETI EI.

B813

0

98

Módosítás
98

PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovatszám

Rovat megnevezése

Maradvány igénybevétele

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.

kötelező
feladatok
EREDETI EI.

B813

0

376

Módosítás
376

MINDÖSSZESEN:
Rovatszám

Rovat megnevezése
Maradvány igénybevétele
ebből Intézmények maradványa
összesen:

kötelező
feladatok
MÓDOSÍTOTT
EI.

kötelező
feladatok
EREDETI EI.

B813

40000

Módosítás
11 813

51813

1182

3. Az összevont módosított bevételi előirányzat megállapítása:
Megnevezés

(E Ft)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

269517

állami támogatás

7239

pénzmaradvány

11813

módosítás összesen

19052

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

288569

A pénzmaradvány összegének újbóli megállapítását követően a költségvetési szervek (intézmények) 2014. évi
költségvetésébe módosított előirányzatként bekerült a pénzmaradvány. A Képviselő testület a költségvetési szervek
részére megállapított pénzmaradvány felhasználás előirányzattal azonos összegben az intézményfinanszírozás bevételi
előirányzatot átcsoportosítással csökkenti. Az intézmények kiadási előirányzata nem változik.
Az intézmények 2014. évi költségvetési főösszege a fent leírtak hatására nem változik. A pénzmaradvány
felhasználásával az önkormányzati hozzájárulás összege csökkent.
Az önkormányzat a megállapított pénzmaradvány összegével az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát csökkenti
az alábbi táblázat szerint:
Rovatszám

SZLOVÁK
NEMZETISÉGI
ÓVODA

KÖZÖSSÉGI
HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

POLGÁRMESTE
RI HIVATAL
ÖSSZESEN

Megnevezés
Eredeti előirányzat

K915

69573

8208

56213

133994

Módosított előirányzat

K915

69197

8110

55505

132812

-376

-98

-708

-1182

ÖSSZESEN (E Ft):

4. Az összevont módosított kiadási előirányzat megállapítása
Megnevezés

(E Ft)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

269517

általános tartalék képzés

19052

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

288569

A mellékelt költségvetési rendelet tervezet részletesen tartalmazza Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és
költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak és egyenlegének alakulását.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjen.

Pilisszentkereszt, 2014. június 19.

Lendvai József
polgármester

3./Napirend:

Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítás hálózat kiépítésének megrendelése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i üléséről

Előterjesztés
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózatának kiépítése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózat kivitelezési tervet GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT (1131
Budapest, Rokolya u. 1 – 13.) 2008-ban elkészítette, de annak megvalósítására ez ideig nem került sor.
Az elkészült tervek felülvizsgálati és újraengedélyeztetési eljárása 2013-ban újrakezdődtek és május hónapban
befejeződtek.
A GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT 213118 munkaszámú Villamos tervdokumentációja alapján az Erdősor
utca közvilágítási hálózat kiépítésére Árajánlattételi felhívás történt.
A felhívásra 2014. június 17. 12 óráig 4 cég adta le lezárt borítékban ajánlatát:
• ÁLOMSZER KFT 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.
• ÉSZAK-BUDAI ZRT 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
• GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
• JUKO KFT 2112 Veresegyhaz, Lévai út 46.
A beérkezett borítékok bontására, 2014. június 19-n került sor bizottság előtt, erről jegyzőkönyv készült. Jegyzőkönyv
szerint a zárt borítékok bontásának eredménye:
ÁLOMSZER KFT 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.ajánlata:Bruttó: 5.031.407,-Ft
ÉSZAK-BUDAI ZRT1037 Budapest, Kunigunda útja 76. ajánlata: Bruttó: 5.032.780,-Ft
GTF KFT 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
ajánlata: Bruttó: 6.315.075,-Ft
JUKO KFT 2112 Veresegyhaz, Lévai út 46.
ajánlata: Bruttó: 5.264.596,-Ft
Az alábbi kérdésekben kiegészítő árajánlat kérésére került sor (ÁLOMSZER KFT; ÉSZAK-BUDAI ZRT; JUKO KFT)
esetében
•
•
•

ELMŰ kapcsolás kérése, munkaterület átadás-átvétel intézése az áramszolgáltatóval
az ELMŰ részére történő átadás lebonyolítása
utólagos fénytechnikai mérés

Határozati javaslat:
1.) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózatának kiépítése
NNNNNNNNNNNNNNNNNN.. -től.

polgármestert, hogy
munkát megrendelje

a
a

Egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

4./Napirend:

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei kérelme UH készülék vásárlásához
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) intézményvezetője levélben kereste
meg önkormányzatunkat, melyben előadta támogatási igényét ultrahang készülék vásárlásához.
A támogatás kérő levelében jelezte, hogy az új műszer vásárlása bruttó 12 millió forint költséget jelent az intézménynek,
melyet kizárólag saját forrásból nem tud kivitelezni. Előzetes számítások alapját 8 millió forintot kellene az ellátott
településeknek lakosságszám arányában biztosítani. A képviselő-testület április 24-i testületi ülésén az alábbi tartalmú
döntést fogadta el:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
támogatási kérelmét megvizsgálta, de az idei évi szűkös anyagi forrásaira tekintettel az erkölcsi támogatáson túl
anyagi forrást nem tud biztosítani a szükséges készülék vásárlásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
A kérelem elutasításáról szóló döntés kézbesítését követően 2014. június 18-án, miszerint a SZEI-hez tartozó 13
településből Pilisszentkereszten kívül az összes többi település kedvező döntést hozott.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
támogatási kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben megjelölt 145 Ft/lakos összegben támogatja a hordozható ultrahang
készülék megvásárlását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

5./Napirend: I. világháborús emlékmű áthelyezése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2013. októberi ülésén, az Emlékpark helyreállítására és kialakítására kiírt pályázat tárgyalása során, majd a
2014. február 13.-ai testületi ülésén, településünk ünnepeit meghatározó napirend során is megfogalmazódott az a
képviselői javaslat, hogy az általános iskola udvarán, méltatlan körülmények között található I. világháborús emlékművet
restaurálva helyezzük át az Emlékparkba. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány 2014. januárjában pályázati felhívást tett közzé az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására és helyreállítására. Sajnos a pályázati forrás hamar elfogyott, így mire a pályázathoz
szükséges szakmai anyagok elkészültek, a kiíró április közepén felfüggesztette a pályázatot. Javaslatom, hogy az
áthelyezést a pályázat nélkül, a minimálisan szükséges munkálatok elvégzésével valósítsuk meg. Az emlékmű egyben,
az Emlékparkban a tervező által készített tervanyagban szereplő helyre, betonalapra kerülne áthelyezésre, az emlékmű
előtt kialakított burkolt járdaszakasszal. A terület előkészítésének anyagköltsége a műszaki tervdokumentáció alapján
kb. 100.000,- Ft, a munkákat az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők végeznék el. Az
áthelyezés költségei és a minimálisan szükséges restaurátori munkák elvégzésének költségére 200.000,- Ft kerülne
betervezésre. A pályázat esetleges későbbi megnyitásával pályázat útján, a mellékelt restaurátori terv és ajánlat alapján,
a teljes rekonstrukció is megtörténhetne. Pályázat hiányában az önkormányzat következő évi költségvetésében
biztosíthatna fedezetet az Emlékpark kőfalának és az áthelyezett emlékműnek a teljes felújítására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Iskola udvarán (Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12.) található I. világháborús emlékművet áthelyezi az
Emlékparkba (Pilisszentkereszt, Fő út 10.) a mellékelt műszaki tervdokumentáció szerint. Az áthelyezés költségeit 2014.
évi költségvetésében, az önkormányzat dologi kiadásai között biztosítja. Az áthelyezett emlékmű átadására és az I.
világháborús megemlékezésre 2014. augusztus 17-én kerül sor ünnepi keretek között.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. június 19.
Lendvai József
polgármester

7./Napirend:
Pilisszentkereszt 1446/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában az Önkormányzat
megkeresése vezetékjogi előkészítő eljárás és nyilatkozat kiadása miatt.
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. május 29-i ülésén
Előterjesztés
Az ELMŰ Hálózati KFT megbízásából az ERVE-PLAN Mérköki Iroda BT készíti a Pilisszentkereszt, Pomázi út 1446/4
hrsz. ingatlan villamos energia ellátása, 04 kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítése című kiviteli tervet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ERVE-PLAN Mérnöki Iroda Bt. megkereste Önkormányzatunkat és kért nyilatkozatot a létesítéssel összefüggő
vezetékjog megállapodás kérdésében, valamint kérte a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadását.
A létesítés nyomvonallal érintett belterületi, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felsorolása:
• A belterület Hrsz: 1455 Pomázi út 1455 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett beépítetlen terület (2113 m2);
tulajdonos Községi Önkormányzat Pilisszentkereszt 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
• A belterület Hrsz: 1452 Névtelen utca 1452 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett közút (216 m2); tulajdonos
Községi Önkormányzat Pilisszentkereszt 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
• A belterület Hrsz: 1446/3
A létesítés nyomvonallal érintett belterületi nem önkormányzati tulajdonú ingatlan:
• A belterület Hrsz: 69 Dobogókői út 69 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett országos közút (1, ha 2384 m2);
tulajdonos Magyar Állam; Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A nyomvonallal érintett ingatlanok közül az 1997. évi LXXXVI. törvény 123. § (3a) bekezdése szerint: „Közterületen
elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. Az
ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.”
Ezúton kérem Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását az alábbi kérdésekben, a nyilatkozat megadásához:
• Tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs / van,
• Amennyiben az építési engedély (vezetékjog) jogerőre emelkedik és a hálózat megépítésről döntés születik, az
önkormányzat kíván-e kártalanítási igénnyel élni: nem / igen.
• A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a közterületet érintő övezet vonatkozásában vezetékjog
alapításhoz és bejegyzéshez (Erre külön megállapodás alapján van lehetőség) hozzájárul / nem járul hozzá.

Továbbá az ERVE-PALN Mérnöki Iroda Bt. a létesítéshez kéri a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulások
megadását.
Amennyiben a tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs:
Határozati javaslat:
1.)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a
tervezett Pilisszentkereszt, Pomázi út (1446/4 hrsz) – az érintett területek figyelembevételével - villamos energia
ellátás 0,4kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítéséhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

