Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
14/2017. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2017. október 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
(92-98/2017. sz. önkormányzati határozat)
(7-9/2017. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
14/2017. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2017. október 26-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, Galó László, Jánszki
István, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente, Mikusik Róbert képviselők.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Nyitrai Zsuzsanna Közösségi Ház
igazgató
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda sportpályájának felújítása – beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
3. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek
módosítása
Előterjesztő: polgármester
5. Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
6. Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulás kérelme
Előterjesztő: polgármester
7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása
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Előterjesztő: polgármester
8. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – angol tanfolyam finanszírozása
Előterjesztő: polgármester
9. Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás
megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás
Előterjesztő: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
92/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester
2017. október 26-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt
határidejű határozatokról elfogadja.
Képviselői bejelentések:
Orosházi Géza képviselő megérkezik, a képviselő-testület létszáma 5 fő.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása – beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Több 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 Nemzetiségi Általános
Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályának felújítása” tárgyú beszerzési eljárását
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 51.) hirdeti ki
23.467.466 + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a
döntésről az ajánlattevőt értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
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A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal és 1 nem szavazással a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
93/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda sportpályának felújítása” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek
nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (2013 Pomáz, Rákóczi
F. u. 51.) hirdeti ki 23.467.466 + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt
értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Több 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 Nemzetiségi Óvoda
Eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126
Budapest, Böszörményi út 64.) hirdeti ki 1.828.800,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
94/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda Eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárását
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126 Budapest,
Böszörményi út 64.) hirdeti ki 1.828.800,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza
a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az
ajánlattevőt értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 nem szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
7/2017. (X.27.) sz. önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
4./Napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletnek módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Az egy főre jutó összegek lettek módosítva.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
8/2017. (X.27.) sz. önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek
módosításáról a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
5./Napirend: Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 4 igennel támogatta a beszámoló elfogadását.
Orosházi Géza képviselő: A számlák meg vannak nevesítve és ki vannak gyűjtve?
Baranyák Szilvia jegyző: Ha rászűrünk a rendszerben, akkor kigyűjti.
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Peller Márton polgármester: A teljes költségvetés közel 4 millió forint lett, így az önkormányzatnak 2,5
millió forintjába került. A testvérközségek meghívása kicsit torzíthat a végeredményen. Sok felajánlás
is volt.
Nyitrai Zsuzsa KH igazgató: A Közösségi Házban az összes számla le van fűzve, bármikor áttekinthető.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évben megrendezett XI. Pilisi
Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi.”
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
95/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évben
megrendezett XI. Pilisi Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi.
6./Napirend: Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulás kérelme
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 tulajdonosi hozzájárulását adja Herczeg Ferenc (1183
Budapest, Ond u. 51.) lakosnak, hogy a tulajdonában álló épületének (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz)
vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 2098 Pilisszentkereszt 130 hrsz-ú ingatlanán keresztül valósítsa meg a
beadott kérelem alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
96/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja Herczeg Ferenc (1183 Budapest, Ond u. 51.) lakosnak, hogy a
tulajdonában álló épületének (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz)
vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 2098 Pilisszentkereszt 130 hrsz-ú
ingatlanán keresztül valósítsa meg a beadott kérelem alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./Napirend: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
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A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 nem szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
9/2017. (X.27.) sz. a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal.
8./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – angol tanfolyam finanszírozása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Orosházi Géza képviselő: A Pénzügyi Bizottság ezt tárgyalhatta volna.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november hónaptól támogatja a 2017/2018
tanévben a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola kérését, azaz szakköri formában heti 1 angol óra
nyelvoktatás fedezetét költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
97/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november
hónaptól támogatja a 2017/2018 tanévben a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola kérését, azaz szakköri formában heti 1 angol óra nyelvoktatás
fedezetét költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./Napirend: „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési
szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen informálisan beszéltünk róla.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése
Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárást – tenderbontás nélkül –eredménytelennek
nyilvánítja és új pályázatot ír ki, a következőkben ismertetett három ütemű megvalósításban.
1. ütem: Tanulmányi vizsgálat elkészítése a felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszt
Szabadság utca, valamint Fő utca vonatkozásában, valamint a tervezéshez szükséges geodézia felmérés elkészítése. (Határidő:
2017. november 30.)
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2. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a kiíró a pályázat kiírásáról értesítést nyújt):
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munka mely kiterjed - a pályázati dokumentáció összeállításában való aktív
közreműködésre - a tervezési program összeállítására (megvalósítandó létesítmények), - előzetes költségvetés összeállítása, hatósági eljárások megindításában való közreműködésre. (Határidő: ~2018. február 28.)
3. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítéli)
El kell készíteni - az engedélyezési tervdokumentációt (tervek, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés), - Vízjogi
létesítési engedély megszerzése érdekében aktívan közre kell működni, - El kell készíteni a kiviteli tervdokumentációt, - A
kivitelezés során igény szerint biztosítani kell a tervezői művezetési szolgáltatást. - A kivitelező kiválasztása érdekében indított
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság tagja ként közre kell működni. (Határidő: ~2018. április 28.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
98/2017. (X.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felszíni csapadékvíz elvezetési
létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési
eljárást – tenderbontás nélkül –eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki, a következőkben
ismertetett három ütemű megvalósításban.
1. ütem: Tanulmányi vizsgálat elkészítése a felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése
Pilisszentkereszt Szabadság utca, valamint Fő utca vonatkozásában, valamint a tervezéshez szükséges
geodézia felmérés elkészítése. (Határidő: 2017. november 30.)
2. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a kiíró a pályázat kiírásáról értesítést nyújt):
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munka mely kiterjed - a pályázati dokumentáció
összeállításában való aktív közreműködésre - a tervezési program összeállítására (megvalósítandó
létesítmények), - előzetes költségvetés összeállítása, - hatósági eljárások megindításában való
közreműködésre. (Határidő: ~2018. február 28.)
3. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítéli)
El kell készíteni - az engedélyezési tervdokumentációt (tervek, műszaki leírás, árazott és árazatlan
költségvetés), - Vízjogi létesítési engedély megszerzése érdekében aktívan közre kell működni, - El kell
készíteni a kiviteli tervdokumentációt, - A kivitelezés során igény szerint biztosítani kell a tervezői
művezetési szolgáltatást. - A kivitelező kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság tagja ként közre kell működni. (Határidő: ~2018. április 28.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: A Szabadság utca tetején megoldást kellene találni az ott parkoló autókkal
kapcsolatban, télen problémás lesz a fordulás. Dobogókőről kerestek meg útszóró sóval
kapcsolatban, a sótárolókat a turisták gyakran kukának használják, nyitva marad, ezután a só
használhatatlan lesz. Kérték, hogy az Őzike utcában és a Bükkös utcában kerüljön az lejjebb a kuka.
Van tudomásunk a leégett szállodáról?
Peller Márton polgármester: Igen, és az is probléma, hogy -10, -15 fok alatt összefagy sajnos. A
szállodával kapcsolatban tudtommal még folyik a nyomozás.
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Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester
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1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
sportpályájának felújítása – beérkezett ajánlatok
Előterjesztő:
polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont b)
pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat 19.947.346,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A
támogatás intenzitása 85-%-os.
A támogatásból és az önerőből a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és az Óvoda sportpályájának felújítása
valósulhat meg.
A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 2017. október
12-én került sor.
Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és
megbízására.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályának felújítása” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek
nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 51.) hirdeti ki 23.467.466 + ÁFA
összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt
értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. október 20.
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató
hatóság pályázatunkat 36.713.933,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 95 %-os.
A támogatásból a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése valósulhat meg.
A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 2017. október
12-én került sor.
Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és
megbízására.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Eszközbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126
Budapest, Böszörményi út 64.) hirdeti ki 1.828.800,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli
összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. október 20.
Peller Márton
polgármester
3./Napirend: A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében
a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések,
kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű)
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló
számlák egyenlege.
Az Önkormányzat előirányzat főösszege 7.344 E Ft emelkedését a következők befolyásolták:
- B16-en 7.344 E Ft támogatást kapott, a közfoglalkoztatottak bérezésére
Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a
következők szerint hajtottuk végre:
Megnevezés

(E Ft)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

7.344

Alapilletmény
Béren kívüli juttatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
Választott tisztségviselők juttatásai
Üzemeltetési anyag
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele
Bérleti díj
Karbantartás
Kiküldetés
Kamatkiadás
Egyéb dologi kiadás

-8.486
173
523
8.500
-2.015
1.509
1.050
4.699
1.141
250
200
-200

A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege 2.800 E Ft emelkedését a következők befolyásolták:
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.550 E Ft
- Egyéb szolgáltatások 1.100 E Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 E Ft
A Polgármesteri Hivatal előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat
a következők szerin hajtottuk végre.
Megnevezés

(E Ft)

Szolgáltatások ellenértéke

2.800

Üzemeltetési anyag
Informatikai szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Bérleti díj
Karbantartás
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

-150
-535
150
350
50
200
1.550
11

Egyéb szolgáltatás
Működési célú előzetesen felszámított áfa
Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülre
Tárgyi eszköz beszerzés
Tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felsz. áfa

1.100
-255
85
200
55

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre:
Megnevezés

(E Ft)

Alapilletmény

11

Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
Fizetendő járulékok
Üzemeltetési anyag
Bérleti díj
Egyéb szolgáltatás
Fizetendő általános forgalmi adó
Bankköltség

24
200
500
-735
-1.000
10
-50
1.000
40

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a I. költségvetés módosítás eredményeként ( E Ft-ban )
Önkormányz
at

Hivatal

Óvoda

Művelődési
Ház

Összesen

147.982

0

0

0

147.982

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

56.250

0

0

0

56.250

B4. Működési bevételek

16.961

3.380

10.500

50

30.841

B5. Felhalmozási bevételek

0

80

0

0

80

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

154.422

54.846

74.072

9.586

292.926

Összesen

375.615

58.226

84.572

9.632

528.045

0

54.101

73.297

9.532

136.930

375.615

4.125

11.275

100

391.115

K1. Személyi juttatások

30.268

30.650

52.631

5.721

119.270

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

11.210

11.341

13.166

1.300

37.016

K3. Dologi kiadások

69.748

11.390

18.520

2.360

102.019

8.650

750

0

0

9.400

K5. Egyéb működési célú kiadások

55.393

85

0

0

55.478

K6. Beruházási kiadások

46.757

510

255

255

47.776

K7. Felújítások

11.639

3.500

0

0

15.139

0

0

0

0

0

Rovatcsoport
B1. Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

ebből int. fin.
Bevételek összesen

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
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K9. Finanszírozási kiadások

141.951

0

0

0

141.951

Összesen

375.615

58.228

84.572

9.636

292.926

ebből int. fin.

136.930

0

0

0

136.930

Kiadások összesen

238.685

58.226

84.572

9.636

391.119

Pilisszentkereszt, 2017. 09. 23.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati
rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.
1. §
(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
bevételek összegét 391 119,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 10. melléklete szerint.
(2) A R. 2 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
kiadások összegét 391 119,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. – 10. melléklete szerint.
2. §
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

A R. 1 és 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2 és 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A R. 3. és 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 4. és 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 5. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2017. október 26.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2017. október 27.
Baranyák Szilvia
jegyző
4./ napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén
Előterjesztő
Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a
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pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza a településen lakó családok/személyek részére adható szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) több szakaszában is módosította Szt-t és a Gyvt-t, ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1-jén lépett
hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással
való ellátása azóta az önkormányzatok feladata lett.
Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó
ellátások járási hatáskörbe.
A Szt. csak az állam által – a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza
2015. március 1-től. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
2015. március 1. napjától az újonnan megállapított ezen ún. jövedelem-kompenzáló ellátások költsége nem terheli az
önkormányzatot.
A 2015-ben elfogadott rendeletben a segélyezési formák elnevezésének módosítása megtörtént, de a jövedelem határok
módosítása nem történt meg, és mivel a nyugdíjminimum összege sem változott már közel 10 éve, így a jelenleg érvényben
lévő szabályozás és a megélhetési viszonyok jelentősen eltávolodtak egymástól.
2015. március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátások:
1. Települési támogatás:
Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-testület az e törvény
rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ: Települési támogatás keretében
nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg az alábbiak szerint:
a) települési támogatás (lakhatási, közgyógy)
b) rendkívüli települési támogatás
c) rendkívüli temetési települési támogatás
d) köztemetés,
e) szociális célú tűzifa támogatás.
a) Települési támogatás (lakhatási, közgyógy)
Jelenleg a legnagyobb problémát az igénylők körében a közgyógy települési támogatásnál látjuk. Itt szintén nem változott kb
10 éve az egy főre jutó jövedelem határ nagysága, és az azóta végbement nyugdíjkompenzációk miatt sokan estek el a
támogatástól, ugyanakkor a nagyon magas gyógyszerköltség miatt sokan nehezen tudják a szükséges orvosságokat kiváltani.
A jelenlegi szabályozás értelmében:
(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek
családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem
haladja meg, és az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy azt meghaladja…..
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,
feltéve ha az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.
(8)
Az előterjesztett módosítással a fenti szabályozás az alábbiak szerint változna:
(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, és az
Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át eléri vagy azt meghaladja……
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(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg,
feltéve ha az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.
b) Rendkívüli települési támogatás:
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, stb - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak.
Jelenleg a rendeletünk a jogosultságot az alábbiak alapján szabályozza:
a) a 15. § kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és a családnak vagyona van;
b) egyedülálló esetén – a 15. § kivételével – ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, és vagyona van.
Ezt javasoltjuk az új szabályozásban az alábbiak szerint megállapítani:
a) adatoknak;
b) a 15. § kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a családnak vagyona van;
c) egyedülálló esetén – a 15. § kivételével – ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és vagyona van.
c) Rendkívüli temetési települési támogatás
A másik kereset támogatás a rendkívüli temetési települési támogatás. Az mindenki számára ismert tény, hogy manapság egy
temetés költsége egy autó árával vetekszik. Ez a veszteség miatt egyébként is rossz lelki állapotba lévő átlagos családot gyakran
hoz még nehezebb helyzetbe a magas költségek miatt. A jelenlegi szabályozás szinte teljesen kizár minden olyan családot, ahol
kereső tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha azt a minimálbér illetve közmunka programban szerzett jövedelem.
A jelenlegi szabályozás:
(2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés
teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó, vagy egyedülálló
esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési
támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
A javasolt módosítás:
(2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés
teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési
támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legfeljebb 20 %-a.
e) Szociális célú tűzifa támogatás.
Nem összekeverendő a pályázati úton elnyert tüzifa jogosultsággal. A jelenlegi szabályozás szerint:
(1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló – közterületen kivágott
vagy egyéb helyről származó – fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
A módosított javaslat szerint:
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(1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló – közterületen kivágott
vagy egyéb helyről származó – fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
A rendelet-tervezet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános eljárási szabályokat, a rendszeres és rendkívüli
települési támogatások új fajtáit és formáit.
Ezek az alábbiak szerint alakulnak:
Hatásvizsgálat
1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben
foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles
körű és egyértelmű tájékoztatását.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás keretben kapott támogatás
várhatóan fedezi a kiadásokat.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi hatása pozitív lehet, hiszen az
igényelhető támogatásokkal kedvezőbb lakhatási körülmények alakulhatnak ki a rászoruló családoknál, illetve a közgyógy
jogosultsági határ megemelkedésével a normatív alapon nem jogosult beteg lakosok is könnyebben juthatnak hozzá a szükséges
orvosságokhoz.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztráció terhek nem változnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló támogatási formák
külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat
igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az elavult jövedelmi
határok miatt a jelenleg nehéz helyzetben lévő lakosok nem juthatnak támogatáshoz.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az
önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.
Pilisszentkereszt, 2017. október 9.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő:
Tárgyalja a képviselő-testület 2017.október 26-i testületi ülésén

polgármester

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei évben megrendezésre kerülő Pilisi Klastrom Fesztivállal kapcsolatosan a Közösségi Ház Igazgatója az alábbiakban
ismertetett beszámolót, értékelést készítette:
„2017-ben XI. alkalommal szerveztük meg a Pilis Klastrom Fesztivált, az idei fesztiváli programot két testvér település
részvétele is gazdagította, az egyik az erdélyi Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölved volt. (Részvételük a Bethlen
Gábor Alaptól elnyert pályázattal valósulhatott meg.)
A programról:
A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. Augusztus 11-én, a 17.30 órai
ünnepélyes megnyitót követően fellépett a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a nagyölvedi Rozmaring
vegyesénekkar. Utána a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adott elő, melynek
összefoglaló címe: „Nevess meg!” A darabot a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután az est befejezéseként
az APPA + CS Rock koncertje következett.
Augusztus 12-én, 11.00 órától a Triola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket
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és a nagyobbakat, de a program megvalósítását az óriási szél szinte lehetetlenné tette. Ugyanekkor kezdődött a „Keressük a
Klastrom legjobb szakácsát” főzőverseny. A délutáni gyerekprogram „Az elvarázsolt fazék” c. darabbal folytatódott, melyet a
Batyuszínház adott elő, majd Moldvai csángó táncház volt a színpadon a gyerekenek. 18.00 órától a program szlovák
nemzetiségi és magyar folklór műsorral folytatódott. 20.00 órától fellépett Ferenczi György és a Rackajam, a fesztivál
sztárvendég együttese. Az estét az Alapzaj Zenekar fellépése zárta.
A fesztiválom használt marketing kommunikációs eszközök:
Plakát, molinó, hirdetés és PR cikk a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban, hirdetés és cikkek a Pilisszentkereszti Hírforrásban,
internet megjelenés a település honlapján, az iranymagyarorszag.hu, programturizmus.hu, honlapokon és a facebook-on
A fesztivál az előzetes terv szerint valósult meg.
A fesztivál költségvetése a mellékelt táblázatban található.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évben megrendezett XI. Pilisi Klastrom Fesztivál
beszámolóját tudomásul veszi.
Pilisszentkereszt, 2017. október 20.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulási kérelme
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A volt Piláth hotel új tulajdonosa a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. Kérelmében előadta, hogy az építési
engedélyben szereplő engedélyeket, mint új tulajdonosnak az újranyitáshoz megadni szíveskedjünk.
Az épületben minden közmű leszerelésre került, ahhoz, hogy újra megnyithasson szükséges a közműveket a mostani
jogszabályoknak megfelelően újra bekötni.
Ehhez szükséges a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása, hogy a 130 hrsz-ú ingatlanunkon, a Petőfi Sándor utca és
Mester utca kereszteződésénél kerülhessen bekötésre újra a nevezett ingatlan.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Herczeg Ferenc
(……………………………) lakosnak, hogy a tulajdonában álló épületének (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz)
vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 2098 Pilisszentkereszt 130 hrsz-ú ingatlanán keresztül valósítsa meg a beadott
kérelem alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. október 9.
Peller Márton
polgármester
7./Napirend: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő Testület!
A képviselő-testület a rendelettervezetet szeptemberi képviselő-testületi ülésén társadalmi véleményeztetésre bocsátotta,
melyre észrevétel nem érkezett.
Kérem a képviselő-testületet, hogy alkossa meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendeletet.
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Pilisszentkereszt, 2017. október 20.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról rendeletének előzetes hatásvizsgálata
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az új Nsztv. szabályait  a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának)
meghatározása tárgyában  az új önkormányzati rendelet egészíti ki. Ennek meghatározása szükséges a választópolgári
kezdeményezéshez. Elfogadása esetén a népszavazást a helyi költségvetésből kell biztosítani.
ab.)
A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
ac.)
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, melynek elmaradása a törvényességi
felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után.
3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.
Általános indokolás
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 évi
CCXXXVIII törvény részletes szabályokat tartalmaz a helyi népszavazás kezdeményezéséről a képviselő-testületnek csak a
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számával kapcsolatosan ad felhatalmazást.
Részletes indokolás
1§-hoz: A rendelet meghatározza a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges létszámot.
2§-hoz: A hatályba lépés ideje.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017 (X.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1)
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli
el:
1. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak 20%-a kezdeményezte.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2017……
Baranyák Szilvia
jegyző
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8. Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – angol tanfolyam finanszírozása
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2017. október 24-én iskolánk igazgatója kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, miszerint 2017. november hónaptól újra el
szeretnék indítani az angol szakkört heti 1 alkalommal azon gyermekek részére akik ezt igénylik.
A szakkör finanszírozásához kérik önkormányzatunk segítségét, az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
Az iskolaigazgató asszony kérésének megfelelően javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november hónaptól, támogatja a 2017 – 2018 tanévben
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola kérését, azaz szakköri formában heti 1 angol óra nyelvoktatás
fedezetét költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. október 26.
Peller Márton
polgármester
9. Napirend: „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás
megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás
Előterjesztő:
polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. október 26-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Testületünk 2017. szeptember 22-i rendkívüli testületi ülésén kinyilvánította, hogy indulni kíván a Nemzetgazdasági
Minisztérium, mint Támogató által a Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztésére, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására meghirdetett
PM_CSAPVÍZGAZD_2017 számú pályázati felhívásán.
A pályázat benyújtásának első lépéseként meghirdetésre került a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése
Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárás. Az eljárásra meghívott cégek (3 db)
határidőre beadta az ajánlatát, azonban az ajánlatok bontását megelőzően tapasztaltuk, hogy a pályázati felület idő elött
lezárásra került. Ezen tény ismeretében javaslom a következő határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése
Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú beszerzési eljárást – tenderbontás nélkül –eredménytelennek
nyilvánítja és új pályázatot ír ki, a következőkben ismertetett három ütemű megvalósításban.
1. ütem: Tanulmányi vizsgálat elkészítése a felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszt
Szabadság utca, valamint Fő utca vonatkozásában, valamint a tervezéshez szükséges geodézia felmérés elkészítése. (Határidő:
2017. november 30.)
2. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a kiíró a pályázat kiírásáról értesítést nyújt):
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munka mely kiterjed - a pályázati dokumentáció összeállításában való aktív
közreműködésre - a tervezési program összeállítására (megvalósítandó létesítmények), - előzetes költségvetés összeállítása, hatósági eljárások megindításában való közreműködésre. (Határidő: ~2018. február 28.)
3. ütem – OPCIÁLIS (amennyiben a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítéli)
El kell készíteni - az engedélyezési tervdokumentációt (tervek, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés), - Vízjogi
létesítési engedély megszerzése érdekében aktívan közre kell működni, - El kell készíteni a kiviteli tervdokumentációt, - A
kivitelezés során igény szerint biztosítani kell a tervezői művezetési szolgáltatást. - A kivitelező kiválasztása érdekében indított
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság tagja ként közre kell működni. (Határidő: ~2018. április 28.)
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. október 26.
Peller Márton
polgármester
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