Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2017. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2017. október 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(99-100/2017. sz. önkormányzati határozat)
(-/2017. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2017. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2017. október 27-én megtartott rendkívüli
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, Mikusik Róbert,
Orosházi Géza képviselők
Távol van: Galda Levente, Galó László, Mikusik Róbert képviselők
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
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 4 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Védőnői Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása pályázat módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Védőnői Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása pályázat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
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Peller Márton polgármester: Az volt a kérés, hogy egészüljön ki a határozati javaslat a rendelő címével
és helyrajzi számával.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván Pest
megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat
alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton a
fenntartásában lévő, Védőnői Szolgálat (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2. HRSZ.: 35/A/3) és Fogorvosi Rendelő
(2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2. HRSZ.: 35/A/2) felújítása tárgyában ezen pályázati alcélt megjelölve. A teljes
beruházás bruttó összköltsége: 40.203.120,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 38.192.964,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot, legfeljebb bruttó 2.010.156,- Ftot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra. (az előkészítés és lebonyolítás során
szakértői megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására) és a szükséges
eljárások lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
99/2017. (X.27.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó
célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016.
(IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban:
NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton a fenntartásában lévő, Védőnői
Szolgálat (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2. HRSZ.: 35/A/3) és Fogorvosi
Rendelő (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 2. HRSZ.: 35/A/2) felújítása
tárgyában ezen pályázati alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó összköltsége:
40.203.120,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 38.192.964,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5
%-ot, legfeljebb bruttó 2.010.156,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében
történő kötelezettségvállalásokra. (az előkészítés és lebonyolítás során szakértői
megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű
lebonyolítására) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2./Napirend: Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
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:
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2./Napirend: Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja képviselő-testület 2017. október 27-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)-(11) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a megyei Kormányhivatal – a települési önkormányzatok véleményének beszerzését
követően – határozza meg az iskolák felvételi körzetét.
A kormányhivatal a fentiek megállapításához adatszolgáltatásba kereste meg a hivatalunkat, melyben kérte a 2018/2019.
tanévben iskolaköteles korú gyermekek tekintetében az Önkormányzat által is javasolt, a 2017/2018. tanévre meghatározott
általános iskolai felvételi körzethatárok változtatás nélkül elfogadhatóak-e.
Mivel településünkön az általános iskolai körzethatárok a település egészét lefedik, és nincs is több intézményünk, javaslom az
alábbi határozati javaslatban szereplő nyilatkozat kiadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti iskolai felvételi körzet
meghatározásához javasolja a megyei Kormányhivatalnak, hogy a Pilisszentkereszt község vonatkozásában a 2017/2018.
tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárokat változtatás nélkül hagyja jóvá a 2018/2019. tanévre vonatkozóan, azaz
a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan javasolja a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola –
Slovenská Národnostná Skola Mlynky intézmény megjelölését.
Pilisszentkereszt, 2017. október 27.
Baranyák Szilvia
jegyző

5

