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10/2013. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2013. július 31-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(79-81/2013. sz. önkormányzati határozat)
(-/2013. rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2013. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2013. július 31-én megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Jánszki István alpolgármester, dr.
Horváth Sándor, Galó László, Mikusik Gábor, Rusznyák János képviselők.
Távol van: Fazekas László képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Berecz Miklós Ágostonné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Boda Józsefné
Óvodavezető, Berényi Ildikó Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató.
Távol van: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester ismerteti, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola nyári táborának támogatására.
Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a sürgősségi indítvány napirendre vételét:
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a sürgősségi napirend felvételét
elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.

Napirendi javaslat:
1. Óvodai vizesblokk fejlesztése, felújítása
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisi Klastrom Fesztivál ügye
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház és Könyvtár igazgató
3. Sürgősségi napirend: A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nyári
táborának támogatása
Előterjesztő: Galó László képviselő
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Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Óvodai vizesblokk fejlesztése, felújítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Lendvai József polgármester: Javaslom, hogy az Arttech Kft. ajánlatát fogadjuk el. Eddig
1,6 millió forintot különítettünk el a feladatra. A legolcsóbb ajánlat 2,629 millió forint,
ezért szükséges további 1 millió forintot biztosítani. Forrásként az általános tartalékot
jelölném meg. A következő költségvetés módosításnál az általános tartalékba a befolyt
IFA kiegészítést tervezzük majd vissza.
Galó László képviselő: Én nem láttam meghirdetve ezt a munkát. Jobban örültem volna, ha a
faluban élő vállalkozók is tudnak pályázni. Ez a vállalkozás nem helyi. Volt rá példa,
hogy az önkormányzat Kft-je végzett részmunkákat különböző projekteknél, ez
véleményem szerint jobb, és olcsóbb is az önkormányzatnak. A közmunkások
segítségével sokkal olcsóbban végeztetünk el feladatokat, például az iskola ebédlőjének
a padlóját is így cseréltük ki. Szeretném, ha megvizsgálnánk, hogy olcsóbban hogyan
tudnánk megvalósítani a feladatot.
Lendvai József polgármester: A pályázat előkészítésénél egy óvodai szülő segített, aki ennél
a cégnél dolgozik. A pályázat elnyerése nélkül is adott be ajánlatot a cég a felújításra.
Ez nem egy padlózat csere, itt egy komplett feladat ellátásáról van szó, a teljes óvodai
vizesblokk cseréje és felújítása, itt rengeteg szakmunka szükséges, nem gondolom, hogy
ha már pénzt költünk rá, akkor azt ne egy olyan szakember gárda végezze el, aki
minőségi munkát képes végezni. Lehet, hogy bizonyos részfeladatokra van olcsóbb
lehetőség, csak nem biztos, hogy időtálló minőségi munkát kapunk érte cserébe.
Galó László képviselő: Azt gondolom, hogy a falbontást, sitt elhordást is el tud végezni egy
közmunkás, ezért ne fizessünk. A Kft-vel miért nem számolunk, a műszaki ellenőrzést
is megkaphatná feladatnak, de a hivatal műszaki előadója is elvégezhetné ezt a munkát.
Ez így kevesebb pénzébe kerülne az önkormányzatnak.
Lendvai József polgármester: A Kft. ilyen jellegű komplett munka elvégzésére nem
alkalmas, egy ilyen munkához neki is alvállalkozót kellene megbíznia.
Jánszki István alpolgármester: Közmunkásoktól szerintem nem tudunk olyan munkát
elvárni, mint egy vállalkozótól. Napi hat órában dolgoznak. Itt nemcsak a munka
elvégzéséről, hanem a teljes kivitelezés megszervezéséről is van szó.
Mikusik Gábor képviselő: Ő is be tudja vonni a mi Kft-ket ebbe a munkába, például a sitt
hordásba, falbontásra stb.
Lendvai József polgármester: Ha a testület azt akarja, hogy ezt a munkát hirdessük meg,
akkor döntsön arról. A hivatal műszaki előadója nem tud műszaki ellenőre lenni ennek a
feladatnak. A Kft-nek sincsenek olyan állandó alkalmazottai, szakemberei, akikre
szükség van egy ilyen komplett felújításnál.
3

Galó László képviselő: Mi a rizikó abban, hogy a közmunkás leveri a falat, vagy felveri
csempét.
Lendvai József polgármester: Az sem mindegy, hogy mennyi vakolatot stb. ver le. Akkor
anyagárban lehet több a munka.
Galó László képviselő: Javaslom, hogy ezt a munkát hirdessük meg néhány napra. A saját
intézményeinkben lévő munkálatokat hirdessük meg mindig. Itt most nem nyert a
pályázatunk, a félre tett önerőből, és plusz 1 millió forint saját bevételünkből kell
gazdálkodni.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Ez így reménytelen vitatkozás. Hirdessük meg a holnapi
nap, néhány napos határidővel. Azt, hogy az önkormányzat társadalmi munkával, vagy
a közmunkások igénybevételével beszálljon, nem tartom célszerűnek.
Jánszki István alpolgármester: Mi a célja az új kiírásnak?
Galó László képviselő: A helyi vállalkozók munkához juttatása.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának teljes felújítására ajánlatokat kér be. Az ajánlatokat 2013.
augusztus 8-án 16.00 óráig lehet benyújtani a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalba. A munka
elvégzésének határideje 2013. augusztus 30. Az érdeklődők az ajánlat tartalmi elemeiről a Polgármesteri
Hivatalban kapnak tájékoztatást.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
79/2013. (VII.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
vizesblokkjának teljes felújítására ajánlatokat kér be. Az
ajánlatokat 2013. augusztus 8-án 16.00 óráig lehet benyújtani a
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalba. A munka
elvégzésének határideje 2013. augusztus 30. Az érdeklődők az
ajánlat tartalmi elemeiről a Polgármesteri Hivatalban kapnak
tájékoztatást.

2./Napirend: Pilisi Klastrom Fesztivál ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
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Galó László képviselő: Látom, hogy lényegesen csökkentek a fellépő díjak, a Valahol
Európában szereplők díja mit takar? Nem látom a történelmi játszóházat sem a
programok között?
Berényi Ildikó Közösségi Ház és Könyvtár igazgató: Ez Várkonyi András díja. A
történelmi játszóház már nem fért bele a költségvetésbe.
Galó László képviselő: Hogy sikerült az utazási díjakat csökkenteni?
Berényi Ildikó Közösségi Ház és Könyvtár igazgató: Mindenen megpróbáltunk spórolni,
minden csökkenthető tételt a minimálisra tettük. Most már tudjuk a szerzői jogdíj
konkrét összegét is, az is kevesebb lett, mint amivel terveztünk.
Galó László képviselő: A díszpolgári cím átadással mi lesz? Úgy hallottam a polgármester a
javaslatát visszavonta.
Lendvai József polgármester: Igen. Javaslom, hogy a biztonságos megrendezéshez az
általános tartalék terhére csoportosítsunk át még 400 ezer forintot.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Fesztivál biztonságos
megrendezéséhez átcsoportosít 400.000,- Ft-ot az általános tartalék terhére, amennyiben nem fedezi majd
a tényleges bevétel a fesztivál költségeit.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
80/2013. (VII.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Pilisi Klastrom Fesztivál biztonságos megrendezéséhez átcsoportosít
400.000,- Ft-ot az általános tartalék terhére, amennyiben nem fedezi
majd a tényleges bevétel a fesztivál költségeit.

3./Napirend: Sürgősségi napirend: A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános
Iskola nyári táborának támogatása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés szóban
Kérdés, hozzászólás:
Galó László képviselő: Tehát javasoltam, hogy az általános iskola nyári táboroztatását
támogassa az önkormányzat, az időjárás jelentést látva nem lesz szükség a B. változat
megtartására, így az önkormányzattól igényelt támogatás összege 23.100,- Ft.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az alapító okiratról, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola nyári táborát az igényelt kérésnek megfelelően 23.100,- Ft-al támogatja.”
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A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
81/2013. (VII.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nyári táborát
az igényelt kérésnek megfelelően 23.100,- Ft-al támogatja.
Polgármesteri bejelentések:
Képviselői bejelentések, kérdések:
Rusznyák János képviselő: A Bia tv-vel mi a helyzet?
Lendvai József polgármester: A Médiahatóság még nem válaszolt a megkeresésünkre, jogi
útra tereljük az ügyet.
Galó László képviselő: Az Emlékparkkal mi a helyzet?
Lendvai József polgármester: A helyre állítás folyamatban van.
Rusznyák János képviselő: El kellene gondolkodnunk egy Trianoni emlékhely kialakításán.
Az I. világháborús emlékművet is fel kellene újítani.
Galó László képviselő: Az I. világháborús emlékhely méltó bemutatására alkalmas időpontja
lesz jövőre, hiszen évfordulója van. A volt Pilát hotel borzalmas állapotban van, ez egy
szégyenfoltja a falunak.
Dr. Horváth Sándor: Emlékpark újratervezésére is ki lehetne írni pályázatot, hogy az a
szellemiség, amit szánunk neki az itt megjelenjen, ezt szakemberre kell bízni.
Galó László képviselő: A beton buszmegálló nagyon rosszul néz ki.
Lendvai József polgármester: Dolgoznak már a helyreállításon.
Galó László képviselő: Az óvodai állásokról van valami hír, láttam a KSzK honlapján
megjelent, a település honlapján nem találtam. A Szlovák ház homlokzata nagyon
csúnya, rendbe kellene hozni.
Lendvai József polgármester: Szó van róla, ez egy komolyabb munka.
Rusznyák János képviselő: Sikerült a Papucsek Lőrincné féle telekkel kapcsolatosan
egyeztetni. Itthon van a hölgy.
Lendvai József polgármester: Nem tudtunk róla, hogy itthon van, nálam nem jelentkezett
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf
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igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának bővítésére, felújítására. A pályázat jelenleg az elektronikus felületen
elbírálás alatt címszóval jelenik meg, ugyanakkor Belügyminisztérium honlapján közétett információk alapján
egyértelműen megállapítható, hogy önkormányzatunk által benyújtott pályázati igényünket első körben nem
támogatták. A teljes lezárása a pályázatnak 2013. december 31-én várható, ugyanakkor a felújítást kizárólag a
nyári időszak alatt van lehetősége végrehajtani az önkormányzatnak. A pályázati önrész mértékére
költségvetésünkben elkülönített összeg a beadott ajánlatok alapján a felújítás teljes költségét nem fedezi, így
szükséges további előirányzat átcsoportosítás a felújítás végrehajtására.
Jelen előterjesztés mellékletét képezik a felújítási munkára beadott ajánlatok, továbbá a Belügyminisztérium
honlapján található támogatandó pályázati anyagok felsorolása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassák az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának felújítására további 1 millió forintot különít el …….. terhére. A képviselőtestület megbízza a ………….. ….. Kft-t a fenti munkálatok elvégzésére a beadott árajánlatnak megfelelően. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.
Pilisszentkereszt, 2013. július 22.
Lendvai József
polgármester
Pilisi Klastrom Fesztivál költségvetés
Feladat
Kiadás:
Fellépő díjak
Valahol Európában
Gesarol
Tulipántos Népi Játszóház

Költségigény
Ft bruttó
130.000
210.000
150.000

Utazási költségek
Szerzői jogdíjak
Futóversenyhez díjak, emléklapok
Technikai eszközök:
Aggregátor
Sátorkölcsönzés

100.000
75.000
20.000

Fáklyák
Nyomdai költségek (plakát, szórólap)
Mobil WC
Komplett hang, fénytechnika, színpad, színpadfedés,
projektor, mikroportok (2 napra)

40.000
30.000
75.000
520.000

260.000
25.000

Kiadás összesen:
Tervezett bevételek:

1.635.000

Támogatók, Szpontorok:
Önkormányzat
Jegybevétel
Miniszteri támogatás

400.000
500.000
400.000

Támogatások összesen:

1.300.000
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