Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2017. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2017. február 2-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
(3-9/2017. sz. önkormányzati határozat)
(-/2016. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2017. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2017. február 2-án megtartott képviselő-testületi
üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galda Levente,
Galó László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselő
Távol van: Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Bartha Gyula könyvvizsgáló,
Somogyi Gáborné óvodavezető, Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató.
Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Somogyi Gáborné óvodavezető,
Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2017. évi költségvetésről szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának első
fordulója
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
4. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: polgármester
5. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása – határozat módosítás
Előterjesztő: polgármester
6. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
7. Polgármester illetményének törvény szerinti megállapítása– ZÁRT
Előterjesztő: jegyző/
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői kérdések, bejelentések:
2

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2017. július 3-tól – 2017.
július 28-ig határozza meg. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja
biztosítani, az ügyeletet 2 hétre az óvoda biztosítani köteles.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény esetén az
ügyeletet szervezze meg, a gyermekek részére teljes ellátást kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
3/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva
tartását 2017. július 3-tól – 2017. július 28-ig határozza meg. Annak a gyereknek a
részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az
ügyeletet 2 hétre az óvoda biztosítani köteles.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden
szülőt értesítsen. Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, a gyermekek részére teljes
ellátást kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető
2./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának
első fordulója
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A tavalyi évi bázisalappal terveztük az idei évet.
Orosházi Géza képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy a tavalyi bázisalapon tervezünk. Jelezni
szeretném, hogy ilyenkor legalább egy gerincet már látni kéne a költségvetésből. Javaslom, hogy így
ne hozzunk határozatot erről.
Baranyák Szilvia jegyző: Azt javaslom, hogy egy olyan határozatot hozzon a testület, hogy tudomásul
vette a tájékoztatót.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt

Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés első fordulójáról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.”
3

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
4/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetés első fordulójáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
3./Napirend: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási tervét
tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
5/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi
szabadságolási tervét tudomásul vette.
4./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, a bizottság javaslata, hogy
350.000,- Ft-tal támogassuk idén a fánkfesztivált, a megjelölt célok pedig: fellépők, orvosi ügyelet,
mentő, plakátok, szórólapok.
Jánszki István képviselő: 450 ezer forintot javaslok.
Orosházi Géza képviselő: Javaslom, hogy a támogatási összeg 500.000,- Ft legyen, a pénzügyi
bizottság által meghatározott célokkal.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, sorrendben az utolsó módosítással
miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által
megrendezésre kerülő 2017. évi Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb 500.000,- Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal
támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos orvosi ügyelet és mentő biztosítására, továbbá fellépőkkel,
plakátokkal, szórólapokkal kapcsolatos költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a
rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
6/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő 2017. évi Pilisi Kavalkád
Fánkfesztivált legfeljebb 500.000,- Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos orvosi ügyelet és mentő
biztosítására, továbbá fellépőkkel, plakátokkal, szórólapokkal kapcsolatos költségekre
használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló
41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes
rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
5./Napirend: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása – határozat módosítás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (I.16.) sz. önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a
nemzetgazdasági minisztérium által meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén c.
támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában és tulajdonában lévő, a pilisszentkereszti Rákóczi Ferenc utca, Kossuth
Lajos utca és 405 hrsz-ú terület – Szommer köz fejlesztésére, felújítására. A projekt elnevezése: Pilisszentkereszt Rákóczi
Ferenc utca és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét 5 %-ot 3.665.830,- Ft-ot, azaz hárommillióhatszázhatvanötezer-nyolcszázharminc forintot költségvetésében biztosítja.
A beruházás tervezett összköltsége: 73.316.595,- Ft.
A határozati javaslat egyéb tartalmi elemei változatlan formában hatályban maradnak.
Határidő: benyújtásra 2017. február 5.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
7/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (I.16.) sz.
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván a nemzetgazdasági minisztérium által meghirdetett,
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén c. támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában és tulajdonában lévő, a
pilisszentkereszti Rákóczi Ferenc utca, Kossuth Lajos utca és 405 hrsz-ú terület –
Szommer köz fejlesztésére, felújítására. A projekt elnevezése: Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója.
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét 5 %-ot
3.665.830,- Ft-ot, azaz hárommillió-hatszázhatvanötezer-nyolcszázharminc forintot
költségvetésében biztosítja.
A beruházás tervezett összköltsége: 73.316.595,- Ft.
A határozati javaslat egyéb tartalmi elemei változatlan formában hatályban maradnak.
Határidő: benyújtásra 2017. február 5.
Felelős: polgármester
6./Napirend: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzattal és a
Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és
gazdálkodásuk végrehajtására vonatkozó megállapodást felülvizsgálta, és változatlan tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetési-gazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
8/2017. (II.02.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzattal és a Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő, a
nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és gazdálkodásuk
végrehajtására vonatkozó megállapodást felülvizsgálta, és változatlan tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetésigazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal
7./Napirend: Polgármester illetményének törvény szerinti megállapítása– ZÁRT
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§. módosításának
megfelelően Peller Márton polgármester havi illetményét 547.700,-- Ft/hó összegben, költségtérítését - amely fenti
illetmény 15 %-a - 88.155,- Ft/hó összegben állapítja meg 2017. január 01.-től kezdődően.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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1./Napirend: Az óvoda zárva tartása az iskolai nyári szünet alatt
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. február 2-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda
heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.
§ (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai
tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a nevelés nélküli
napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Somogyi Gáborné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2017. július 3-tól – 2017. július 28-ig
határozza meg. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet 2
hétre az óvoda biztosítani köteles.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény esetén az ügyeletet szervezze
meg, a gyermekek részére teljes ellátást kell biztosítani.
Határidő:azonnal
Felelős: óvodavezető
Pilisszentkereszt, 2017. január 21.
Peller Márton
polgármester
3./Napirend: Polgármester 2017. szabadságolási terve
tájékoztatás
Polgármester 2017. évi szabadságolási terve
Név

Peller
Márton

2017.
évi
szab.

I.
hónap
ban
kivett

Nem
kell
ütemez
ni

FEBRUÁR

MÁRCIUS

3

5

5

5

2

3

5

5

5

5

1-3

6-10

13-17

20-24

27-28

1-3

6-10

13-17

20-24

27-31

40
ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

5

5

5

5

3-7

10-14

17-21

24-28

1-5

8-12

15-19

22-26

29-31

1-2

5-9

12-16

19-23

26-30

5

2

5

5

4
JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

5

5

5

5

1

4

5

5

5

4

1

5

5

5

5

3-7

10-14

17-21

24-28

31

1-4

7-11

14-18

21-25

28-31

1

4-8

11-15

18-22

25-29

5

5

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

5

6

5

5

3

3

5

5

5

4

1

5

5

5

5

2-6

9-13

16-20

23-27

2-4

1-3

6-10

13-17

20-24

27-30

1

4-8

11-15

18-22
5

27-29
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Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási tervét tudomásul vette.
Pilisszentkereszt, 2017. január 27.
Peller Márton
polgármester
4./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. február 2-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat szokásos éves rendezvényükkel
kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, a költségvetési kiadásokat tartalmazó táblázatot, valamint a
fesztivál műsortervét a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.
Az Önkormányzat a fesztivál megrendezéséhez minden évben hozzájárult. Javaslom, hogy az idei évben is támogassuk a hagyománnyá
vált szlovák önkormányzati rendezvényt, a pénzügyi bizottság által javasolt mértékben és a bizottság által meghatározott költségelemre.
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelmében nem tett említést az Önkormányzat tulajdonában lévő 41., és 42., hrsz-ú
területeinek használatáról, ennek ellenére vélhetően ezekre a területekre a fesztivál megrendezéséhez idén is szükség lesz, így ezzel a
kiegészítéssel javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő
2017. évi Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált legfeljebb …….,- Ft-al, azaz …….. forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a fesztivállal kapcsolatos ………… költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény
előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Pilisszentkereszt, 2017. február 2.
Peller Márton
polgármester

Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel: 30-584-50-40
______________________________________________________
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pilisszentkereszt
Tisztelt Képviselőtestület!
2017. február 25-én 10. alkalommal kerül megrendezésre a Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivál.
Az elmúlt évek alatt a Fánkfesztivál a régió egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát, amelyre nemcsak az ország egész
területéről érkeznek vendégek, de a környező országban is egyre ismertebb. Az országos médiában, valamint a külföldi sajtóban is
rendszeresen hírt adnak a rendezvényről, ahol mindig nagyon pozitívan nyilatkoznak a Fánkfseztiválról.A Fánkfesztivál sikere hozzájárul
Pilisszentkereszt jó hírnevének erősítéséhez, amely közös érdekünk.
Mivel az idei Fánkfesztivál jubileumi rendezvény lesz, szeretnénk még színvonalasabb, érdekesebb programmal szolgálni a községünkbe
érkező vendégeket. Ezt a célt szolgálja a gyerekprogramok bővítése, a több könnyűzenei koncert, a tűzzsonglőrök műsora és a Guiness
rekord is. Ezenkívül azoknak az aktivistáknak és fellépőknek, akik 10 éve segítik munkánkat, szeretnénk egy kis ajándékkal megköszönni
fáradozásaikat. Az egész napos programba egyéb meglepetéseket is terveztünk.
A Fánkfesztivál kiadásait több forrásból finanszírozzuk: a PSZÖ saját költségvetéséből, pályázati támogatásból, szponzori támogatásból,
jegybevételekből, a fánkárusítás bevételeiből valamint az árusok által fizetett helypénzekből. A PSZÖ azzal a kéréssel fordul a tisztelt
képviselőkhöz, hogy amint azt az előző években is tették, idén is támogassák anyagilag a rendezvényt. Mivel az idei jubileumi
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Fánkfesztiválnak, a gazdagabb és változatosabb program miatt, ez előző évekhez képest magasabb a költségvetése, kérjük a tisztelt
önkormányzatot, hogy 500.000 Ft-tal támogassa a jubileumi Fánkfesztivált.
Bízva kedvező válaszában,
Tisztelettel
Demjén Tamásné
PSZÖ elnök
X. Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivál
2017.02.25.
Helyszín:
Pilisi Szlovákok Regionális Központja
11.00 Ünnepi szlovák nyelvű szentmise
11.30 Farsangi felvonulás
12.30 Folklór műsor
13.30 Guinnes rekord eredményhirdetése, emlékplakettek átadása
13.45 Folklór műsor
14.45 Tréfás vetélkedő
15.00 Ifjú tehetségek bemutatója
16.00 Kis Grofó koncertje
17.00 Tombola
17.30 Sportbemutató – Zumba, Taekwon-do, Spartan
18.30 Josipovac-i tánccsoport (Szerbia) műsora
19.30 Abba slágerek – Szerencsés Martina koncertje
20.00 Könnyűzenei koncert
21.00 Tűzzsonglőrök
21.30 Farsangi mulatság – játszik a Retroleum zenekar
24.00 Disco
Teremben: Fánkbemutató-Guinnes rekord, játszóház, gyerekműsor
Kiegészítő programok: lovaskocsizás, fánkvásár, kirakodóvásár, büfé
Költségvetés
Kiadás
Megnevezés

Ár

Rendezvénysátor ( 10x35m )
Rendezvénysátor fűtése, fánksütés (20 db pb gáz )
Sörpad-garnitúra (40 db)
Színpad (8*4 )
Szereplők étkeztetése
Játszóház, gyerekműsor
Vetélkedők díjai, emlékplakettek
Fánksütés
Fánksütő verseny – díjazása
Hangosítás
Plakátok, szórólapok, meghívók
Műsorvezető
Meghívott vendégek vendéglátása
Külföldi fellépők, vendégek szállása
Orvosi ügyelet, mentő (16 óra)
Felelősségbiztosítás
Jogdíj
Rendezvénybiztosítás
Dekoráció
Koncert, fellépők, útiköltség
Egyéb
Összesen

420.000
100.000
20.000
64.000
100.000
190.000
70.000
250.000
20.000
200.000
100.000
70.000
50.000
250.000
100.000
70.000
70.000
250.000
20.000
850.000
100.000
3.364.000
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5./Napirend: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása – határozat módosítás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. január 2-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az első rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött a testület a tárgybani pályázaton történő indulásról. A tervezői költségbecslés
elkészülte után körvonalazódott, hogy a Rákóczi Ferenc utca és a Kossuth Lajos utca felújításán túl kizárólag a Szommer köz fér bele a
keretbe. A pályázat benyújtásra került január 23-án, és szükséges az elfogadott határozati javaslatot módosítani.
Javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (I.16.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a nemzetgazdasági
minisztérium által meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén c. támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában és
tulajdonában lévő, a pilisszentkereszti Rákóczi Ferenc utca, Kossuth Lajos utca és 405 hrsz-ú terület – Szommer köz fejlesztésére,
felújítására. A projekt elnevezése: Pilisszentkereszt Rákóczi Ferenc utca és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét 5 %-ot 3.665.830,- Ft-ot, azaz hárommillió-hatszázhatvanötezernyolcszázharminc forintot költségvetésében biztosítja.
A beruházás tervezett összköltsége: 73.316.595,- Ft.
A határozati javaslat egyéb tartalmi elemei változatlan formában hatályban maradnak.
Határidő: benyújtásra 2017. február 5.
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. január 27.
Peller Márton
polgármester
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