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Jegyzőkönyv

A 2018. október 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(83-112/2018. sz. önkormányzati határozat)
(-/2018. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2018. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2018. október 25-én megtartott
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galda
Levente, Galó László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van:-.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Safranovits E. Cecília
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Somogyi Gáborné
óvodavezető, Papucsekné Glück Márta iskolaigazgató.
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök.
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 módosított napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda területén felújított sportpálya megnyitó ünnepsége és használati ügye
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: jegyző
3. Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat SZT3 tervlapon elfogadott módosítás átvezetése
Előterjesztő: polgármester
4. Hozzájárulás a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. fennálló bérleti szerződésének módosítására
Előterjesztő: polgármester
5. A helyi közutak forgalmának szabályozásával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
6. A belterületi utak felújításával kapcsolatban felmerült további munkálatok
Előterjesztő: polgármester
7. Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése
Előterjesztő: polgármester
8. Névtelen utcák elnevezése
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 2 nem szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
A polgármester az iskola igazgató asszony javaslata alapján egy sürgősségi napirendi pont
felvételét javasolja az általános iskola angol szakkörének támogatásával kapcsolatban.
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A polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi napirendi pont felvételét.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 1 nem szavazattal a sürgősségi napirendi pont
felvételét a napirendi javaslatok közé elfogadta.
Orosházi Géza képviselő: Ügyrendi dologban kérem a jegyző asszony segítségét, legyen
szíves mondja már meg, hogy hányas testületi ülésünk ez?
Baranyák Szilvia jegyző: Ez a 13. ülésünk.
Orosházi Géza képviselő: Hányadik 13-s? Ez a második 13-s ülésünk szerintem.
Napirendek előtt:
Baranyák Szilvia jegyző tájékoztatja a képviselő testületet a szervezési ügyintézői
munkakörben foglalkoztatott új kollégáról.
Képviselői bejelentések:
Peller Márton polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt kérek mindenkit
emlékezzünk meg 1 perces néma csenddel településünk pedagógusáról, Czéman
Imrénéről, Hajni néniről.
1 perces csend
1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda területén felújított sportpálya megnyitó ünnepsége és használati
ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirenddel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hogy még
az idei évben akarjuk-e megrendezni, tekintettel a jelenlegi időjárási viszonyokra.
Mikusik Gábor alpolgármester: Karácsony előtt elég sok program van, javaslatom , hogy a
májusi majálissal összeköthetnénk az átadó ünnepséget, esetleg a felújított Rákóczi
Ferenc és Kossuth utcai utcabállal.
Mikusik Róbert SZB elnök, képviselő: Jó ötletnek tartom.
Galó László képviselő: Szerintem még az idén is beleférne, az előterjesztő nem egyeztett
velem, de természetesen vállalom. Az iskola programjában amúgy is szerepel, mint
iskolai rendezvény. Nem vagyok ebben szervező, de természetesen vállalom. Azt
támogatnám, hogy ez a pálya zárt legyen. Nem szerencsés mindenki előtt, megnyitni. A
pálya állapota rohamosan romlana. Amennyiben iskola időn kívül egy sport egyesület
használná, az más, mert ott van egy felelős, de más magán embernek nem támogatom,
hogy kiadó legyen.
Peller Márton polgármester: Amikor erről egyeztettünk, akkor igent mondott a képviselő úr,
hogy vállalja a szervezésben való közreműködést, azért is készült így az előterjesztés. A
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működtetésről érintőlegesen volt szó a tankerületnél tett látogatásomkor is, a Tankerület
Vezetője elmondta, hogy ez több helyen is így működik. Az gondolom van rá igény,
természetesen bérleti díj fejében, mely kizárólag a Tankerület és az iskola között lenne
megosztva, természetesen egy közös álláspont alapján, melyet az iskola igazgatója, a
tankerület vezető és jómagam közösen alakítanánk ki. A rendezvénnyel kapcsolatos
költségeket teljes egészében a képvisel-testületre bíztam volna.
Papucsekné Glück Márta Iskola Igaztó: Úgy gondolom legyen közös a rendezvény, ne
tartson külön az iskola, külön az önkormányzat. Ez lehet a jövő évben, hiszen télen
úgysem lehet a pályát használni.
Peller Márton polgármester: Én is úgy gondoltam, hogy közös legyen a rendezvény.
Javaslom a határozati javaslat első részét töröljük, és csak a használatról döntsünk.
Galó László PB elnök, képviselő: Akkor a testületi tagok egyet értenek, hogy ezt a pályát a
falu használja? Én ezt nem tudom elfogadni, ez komoly karbantartást igényel. Van nagy
focipálya és kis aszfaltos pálya a Forrás utcában, azok mindenki rendelkezésére állnak.
Peller Márton polgármester: Rendezett keretek közötti használatról van szó, én örülnék, ha a
gyerekek használhatnák délután, akár azok is, akik már kinőttek az általános iskolából.
Papucsekné Glück Márta Iskola Igazgató: Egyet értek azzal, amit a Galó képviselő úr
mondott. Volt olyan, hogy hétvégén bemásztak a kapun, én vittem el a sörös üvegeket.
Ezt csak szigorú keretek között szabad használatba engedni.
Orosházi Géza képviselő: Abszolút nem értek egyet azzal, hogy ezt megnyissuk. Ezt a
Tankerületnek kell üzemeltetni. Nincs ilyen, hogy közösen döntsük el. Magával a
konstrukcióval nem értek egyet.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Peller Márton polgármestert, hogy a
sportpálya tanítási időn kívüli használatnak szabályozásában állapodjon meg a Váci Tankerületi Központ
igazgatójával, valamint a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójával közösen
meghatározott módon.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen és 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
83/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Peller Márton polgármestert, hogy a sportpálya tanítási
időn kívüli használatnak szabályozásában állapodjon meg a Váci
Tankerületi Központ igazgatójával, valamint a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójával közösen
meghatározott módon.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: polgármester
2./Napirend: Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„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 2019/2020. tanévre vonatkozóan, azaz a település teljes
közigazgatási területére vonatkozóan javasolja a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola –
Slovenská Národnostná Skola Mlynky intézmény megjelölését.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
84/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
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 2019/2020. tanévre vonatkozóan, azaz a település
teljes közigazgatási területére vonatkozóan javasolja a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola –
Slovenská Národnostná Skola Mlynky intézmény megjelölését.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: polgármester
3./Napirend: Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat SZT3 tervlapon elfogadott módosítás
átvezetése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László képviselő: Az elírás legyen javítva.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt község Önkormányzata úgy dönt, hogy kerüljön a HÉSZ 29 § (6) bekezdés „DINP és
Natura 2000 területek védősávja beépítésre nem szánt területeken 20 m, melyen belül építményt elhelyezni
nem szabad” előírása szerint javításra a SZT-3 szabályozási tervlap.
Határidő: azonnal
Felelős: főépítész, polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
85/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község Önkormányzata úgy dönt, hogy kerüljön
a HÉSZ 29 § (6) bekezdés „DINP és Natura 2000 területek
védősávja beépítésre nem szánt területeken 20 m, melyen belül
építményt elhelyezni nem szabad” előírása szerint javításra a
SZT-3 szabályozási tervlap.
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Határidő: azonnal
Felelős: főépítész, polgármester
4./Napirend: Hozzájárulás a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. fennálló bérleti szerződésének
módosítására
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: Nem emlékszem, hogy mi volt a 6. pont pontos szövege.
Peller Márton polgármester felolvassa a szerződés érintett pontját.
Galó László PB elnök, képviselő: Miért nem módosítottuk eddig?
Peller Márton polgármester: Nem tudom, azt biztosan mondhatom, hogy márciusig a Pilisi
Klastrom Kft. alkalmazottai használnánk napközbeni melegedőként, teljesen ingyenesen.
Orosházi Géza képviselő: Ne a 6. pontot töröljük, hanem előzetes írásbeli engedélyhez legyen
kötve, erre lesz felhatalmazása a kft. ügyvezetőjének. És akkor úgy szólna, hogy
bérbeadható „… kizárólag a bérbe adó előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.”
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pellerné Kiss Gabriella kérését elfogadja és
hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti szerződés 6. pontja helyébe
az alábbi 6. pont kerüljön bele.
„A bérlő a felépítménybe mást befogadhat, azt másnak albérletbe, ingyenes használatra kizárólag a Bérbeadó
(Pilisi Klastrom Kft. ügyvezetője) előzetes írásbeli engedélyével engedheti át.”
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
ügyvezetőjét, hogy a szerződés módosítását hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
86/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pellerné Kiss Gabriella kérését elfogadja és hozzájárul ahhoz,
hogy a kérelmező és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti
szerződés 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont kerüljön bele.
„A bérlő a felépítménybe mást befogadhat, azt másnak albérletbe,
ingyenes használatra kizárólag a Bérbeadó (Pilisi Klastrom Kft.
ügyvezetője) előzetes írásbeli engedélyével engedheti át.”
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a
szerződés módosítását hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6

5./Napirend: A helyi közutak forgalmának szabályozásával kapcsolatos javaslatok
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Orosházi Géza képviselő: Én ebbe a feladatba nagyon szívesen részt veszek, be kell járni a
falut, egyeztetést kell majd összehívni a rendőrséggel, a Magyar Közúttal. Fel kell mérni
a hiányzó közlekedési táblák számát, egyúttal a hiányzó utcanév táblákat is. Alapos
előkészítés szükséges a megoldandó feladatokra és a forgalom szabályozására. A
lakosság véleményét is meg kell kérdezni a forgalom biztonsági igényekről.
Peller Márton polgármester: Módosítanám a határozati javaslatot, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
a 2018. november végi testületi ülésre készítse elő társadalmi véleményeztetésre A helyi
közutak forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2018. november 29. Felelős: jegyző
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. november
végi testületi ülésre készítse elő társadalmi véleményeztetésre A helyi közutak forgalmának szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
87/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. november végi testületi ülésre
készítse elő társadalmi véleményeztetésre A helyi közutak
forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: jegyző
6./Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2016. (IV.06.) számú határozatával
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy dönt, hogy a program
felülvizsgálata nem szükséges, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2018.
december 31-ére történő módosítása mellett változatlan formában, a jelenlegi tartalommal hatályban tartja.
Felelős: polgármester, szociális ügyintéző
Határidő: azonnal”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
88/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 42/2016. (IV.06.) számú határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy dönt,
hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, ezért a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2018.
december 31-ére történő módosítása mellett változatlan
formában, a jelenlegi tartalommal hatályban tartja.
Felelős: polgármester, szociális ügyintéző
Határidő: azonnal
7./Napirend: Névtelen utcák elnevezése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: Nem tartom jó javaslatnak a III. Béla király elnevezést, ezt
egy nagyobb, a település főbb útvonalának elnevezésénél támogatnám.
Galda Levente képviselő: Nem fogom tudni támogatni, jobban örültem volna, ha a településre
vonatkozó szlovák elnevezések szerepelnének benne.
Orosházi Géza képviselő: Módosító javaslat?
Galda Levente képviselő: Most így hirtelen nem tudom, át kellene nézni.
Orosházi Géza képviselő: Ez az anyag nem ma jött ki, addig lehetett volna javaslatot tenni.
Javaslom a vita lezárását.
A polgármester szavazásra teszi fel a vita lezárására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 2 igen 5 nem szavazattal vitát nem kívánta lezárni.
Jánszki István képviselő: Javaslom a 4. határozati javaslatnál Hegyalja utca legyen az
elnevezés.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
657 hrsz-ú kivett közterület
Pataksor utcából nyílik. A Pilisszántói út felett helyezkedik el. HÉSZ szerint.
Javaslat: Ősz utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
89/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
657 hrsz-ú kivett közterület
Pataksor utcából nyílik. A Pilisszántói út felett helyezkedik el.
HÉSZ szerint.
Javaslat: Ősz utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
112 hrsz-ú kivett közterület
Cserfa utcát és a Tölgyfa utcát összekötő út. A felső kocsma feletti közterület. Nem biztosítja lakóingatlan
közvetlen megközelítését.
Javaslat: Bodza utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
90/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak
szerint nevezi el:
112 hrsz-ú kivett közterület
Cserfa utcát és a Tölgyfa utcát összekötő út. A felső kocsma
feletti közterület. Nem biztosítja lakóingatlan közvetlen
megközelítését.
Javaslat: Bodza utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
063/20 hrsz-ú kivett út
A Hársfa utca és a Cserfa utca találkozásánál kapcsolódik a Hársfa utcához.
Javaslat: Jegenyefa utca
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
91/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
063/20 hrsz-ú kivett út
A Hársfa utca és a Cserfa utca találkozásánál kapcsolódik a
Hársfa utcához.
Javaslat: Jegenyefa utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel Jánszki István képviselő által módosított határozati
javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1924 hrsz-ú kivett közút
Az Erdősor utcából nyíló Kossuth utcával párhuzamos közterület.
Javaslat: Hegyalja utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
92/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1924 hrsz-ú kivett közút
Az Erdősor utcából nyíló Kossuth utcával párhuzamos közterület.
Javaslat: Hegyalja utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
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1425 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utcától indul a Szőlő utca felé.
Javaslat: Búzavirág utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
93/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1425 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utcától indul a Szőlő utca felé.
Javaslat: Búzavirág utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
062 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utca feletti területen helyezkedik el.
Javaslat: Falevél utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
94/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
062 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utca feletti területen helyezkedik el.
Javaslat: Falevél utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
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1032 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Bükkös utcáról nyílik.
Javaslat: Csíz köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
95/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1032 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Bükkös utcáról nyílik.
Javaslat: Csíz köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1169 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, József Attila utcáról nyílik.
Javaslat: Zöldike köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
96/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1169 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, József Attila utcáról nyílik.
Javaslat: Zöldike köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
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„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1127 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Őzike utcát köti össze a 1129 hrsz-ú közterülettel.
Javaslat: Bagoly utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
97/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1127 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Őzike utcát köti össze a 1129 hrsz-ú
közterülettel.
Javaslat: Bagoly utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1107 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van a Pihenő sétányról nyílik.
Javaslat: Sólyom utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
98/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak
szerint nevezi el:
1107 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van a Pihenő sétányról nyílik.
Javaslat: Sólyom utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
36/4 hrsz-ú kivett út
Emma vendéglő mögötti zsákutca.
Javaslat: Egészség köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
99/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
36/4 hrsz-ú kivett út
Emma vendéglő mögötti zsákutca.
Javaslat: Egészség köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Orosházi Géza képviselő: Mielőtt a következő határozati javaslatot szavazásra tennénk fel,
lenne egy módosító javaslatom, ezt a közt mindenki Szommer közként emlegeti, legyen
inkább az.
Jánszki István képviselő: Én egyáltalán nem javaslom, a Szommer úr sem ért egyet azzal,
hogy róla nevezzék el a közt. Ezt régen mindenki Iskola köznek hívta, és ez a legjobb
elnevezés szerintem.
Orosházi Géza képviselő: Valóban, ez tényleg jó, visszavonom a saját módosító javaslatom.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
405 hrsz-ú kivett közterület
Postával szemben van, összeköti a Rákóczi és a Kossuth utcát.
Javaslat: Iskola köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
100/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
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405 hrsz-ú kivett közterület
Postával szemben van, összeköti a Rákóczi és a Kossuth utcát.
Javaslat: Iskola köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
539/6 hrsz-ú kivett út
Közösségi Ház melletti rész
Javaslat: Kankalin utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
101/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
539/6 hrsz-ú kivett út
Közösségi Ház melletti rész
Javaslat: Kankalin utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
547 hrsz-ú kivett közterület
Összeköti a Szabadság és a Forrás utcát.
Javaslat: Kikerics utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
102/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
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547 hrsz-ú kivett közterület
Összeköti a Szabadság és a Forrás utcát.
Javaslat: Kikerics utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
803 hrsz-ú kivett közterület
Forrás utca és Szabadság utcát összekötő HÉSZ szerint gyalogút. A közvetlenül a Forrás és a Szabadság
utcához kapcsolódó szakaszai járművel járhatók.
Javaslat: Gesztenye utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
103/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
803 hrsz-ú kivett közterület
Forrás utca és Szabadság utcát összekötő HÉSZ szerint gyalogút.
A közvetlenül a Forrás és a Szabadság utcához kapcsolódó
szakaszai járművel járhatók.
Javaslat: Gesztenye utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1433 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcából Pomázi út felé Cserfa utcától balra
Javaslat: Berkenye utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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104/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1433 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcából Pomázi út felé Cserfa utcától balra
Javaslat: Berkenye utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1452 hrsz-ú kivett közút
1455 hrsz-ú közterületből nyíló köz.
Javaslat: Alma köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
105/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1452 hrsz-ú kivett közút
1455 hrsz-ú közterületből nyíló köz.
Javaslat: Alma köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1455 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcán, a Szőlő utca felé haladva a Tölgyfa utcát elhagyva, jobbra, a Pomázi út felé nyílik.
Javaslat: Fenyő utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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106/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1455 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcán, a Szőlő utca felé haladva a Tölgyfa utcát elhagyva,
jobbra, a Pomázi út felé nyílik.
Javaslat: Fenyő utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
1476/1 hrsz-ú kivett út
Cserfa utcán a Hársfa utcára kanyarodva jobbra az első keresztutca. A HÉSZ-ban tévesen Tölgyfa utcaként
szerepel.
Javaslat: Kőris utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
107/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1476/1 hrsz-ú kivett út
Cserfa utcán a Hársfa utcára kanyarodva jobbra az első
keresztutca. A HÉSZ-ban tévesen Tölgyfa utcaként szerepel.
Javaslat: Kőris utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
250 hrsz-ú kivett közterület
Kossuth utcából induló, lakott részt megkerülő, Pomázi útba torkolló gyalogút.
Javaslat: Galambvirág utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
108/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
250 hrsz-ú kivett közterület
Kossuth utcából induló, lakott részt megkerülő, Pomázi útba
torkolló gyalogút.
Javaslat: Galambvirág utca
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
844/9 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán a Pipacs utca felé haladva, jobbra nyíló köz.
Javaslat: Kökény köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
109/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
844/9 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán a Pipacs utca felé haladva, jobbra nyíló köz.
Javaslat: Kökény köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat
az alábbiak szerint nevezi el:
844/11 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán felfelé haladva jobbra nyíló második köz, a Pipacs utcával szemben.
Javaslat: Egres köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
110/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
844/11 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán felfelé haladva jobbra nyíló második köz, a
Pipacs utcával szemben.
Javaslat: Egres köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben
szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./Napirend: A belterületi utak felújításával kapcsolatban felmerült további munkálatok
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Orosházi Géza képviselő: Kár, hogy ez a pályázatba nem fért bele, amit nem is értek, nem
vagyok róla meggyőződve, hogy ezt nem lehetett volna belerakni, és akkor nem így kell, hogy
elénk kerüljön az anyag.
Peller Márton polgármester: Mivel ez nem a pályázatban megnevezett utak egyike, hanem
ahhoz kapcsolódó más utak, így nem kerülhetett bele a pályázatba, és csak a DMRV
Zrt. által végzett beruházást követően lett nyilvánvaló, hogy ezekkel a területekkel is
foglalkozni kell.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
PM_ONKORMUT_2016 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén elnyert
pályázathoz közvetlenül kapcsolódó, a pályázattal nem érintett útszakaszok felújítására ajánlatokat kérjen be.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg
legfeljebb 1 millió forint + ÁFA összegig.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
111/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a PM_ONKORMUT_2016
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
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történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
elnyert pályázathoz közvetlenül kapcsolódó, a pályázattal nem
érintett útszakaszok felújítására ajánlatokat kérjen be. A
képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás
nyertesével a szerződést kösse meg legfeljebb 1 millió forint +
ÁFA összegig.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola angol óra nyelvoktatás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018/2019. tanévben a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola kérését, azaz szakköri formában heti 1 angol óra
nyelvoktatás fedezetét költségvetésében biztosítja az előző tanévnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
112/2018. (X.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a 2018/2019. tanévben a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola kérését, azaz szakköri formában
heti 1 angol óra nyelvoktatás fedezetét költségvetésében
biztosítja az előző tanévnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: Szeretném megkapni írásban a kérdésemet a Pomázi úti
buszmegállóval kapcsolatban, mert a lakosok folyamatosan érdeklődnek, szeretném őket
tájékoztatni. Továbbá több lakos, szállító keresett meg azzal, hogy sok helyen hiányoznak
az utcanév táblák, melyeket szükséges pótolnunk, ugyanakkor a házszámtáblák is több
helyen hiányoznak, ami viszont a tulajdonosok feladata. Kérem, hogy szólítsuk fel őket
erre.
Jánszki István képviselő: Telek Pál polgármester úr idejében kikerültek ezek a kék-fehér
táblák, melyek magyar és szlovák nyelven is tartalmazták az utcaneveket, sok ezek közül
is hiányzik.
Orosházi Géza képviselő: A szociális szövetkezett kérelme miért nem került be?

21

1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
területén felújított sportpálya megnyitó ünnepsége és használati ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző képviselő-testületi ülésen megfogalmazódott igény alapján kezdeményezem a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda területén megvalósult sportpálya felújítás alkalmából egy
megnyitó ünnepség megrendezését.
A megnyitó rendezvény megrendezésével összefüggő feladatok elvégzésére szeretném felkérni Galó László képviselő urat,
valamint Nyitrai Zsuzsát a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját.
Javaslom, hogy a rendezvény költségét – a Pilisi Klastrom Fesztiválhoz hasonló módon - maximalizáljuk a pénzügyi bizottság
által javasolt összegben.
A sportpálya tanítási időn kívüli használatának szabályozásában a polgármester állapodjon meg a Váci Tankerületi Központ
igazgatójával, valamint a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójával közösen meghatározott
módon.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Galó László képviselő urat, valamint Nyitrai Zsuzsát
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda területén megvalósult sportpálya felújítás alkalmából tervezett megnyitó
ünnepség megrendezésével összefüggő feladatokat végezzék el.
A megnyitó rendezvény költségét a képviselő-testület …………..Ft-ban maximalizálja.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Peller Márton polgármestert, hogy a sportpálya
tanítási időn kívüli használatnak szabályozásában állapodjon meg a Váci Tankerületi Központ igazgatójával, valamint a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójával közösen meghatározott módon.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: Pilisszentkereszti Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi 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 2019/2020.
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 2019/2020. tanévre vonatkozóan, azaz
a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan javasolja a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola –
Slovenská Národnostná Skola Mlynky intézmény megjelölését.
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Baranyák Szilvia
jegyző
3./Napirend: Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat SZT3 tervlapon elfogadott módosítás átvezetése
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: főépítész
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
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Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület !
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testülete 2013 decemberében elfogadta a község helyi építési szabályzatát
(HÉSZ) valamint annak mellékleteként a szabályozási tervlapokat.
2015-ben döntöttek a hatályos településrendezési tervek felülvizsgálatáról.
Sajnos folyamatos problémát jelent a rajzi hibák kezelése, mely Dobogókő tekintetében nem halogatható.
Az alábbi tervlap kivonaton jól látszik, hogy a Natura 2000 terület védőtávolsága (fekete szaggatott vonal) 4 ingatlan
beépíthetőségét teljes mértékben korlátozza, ellehetetleníti. Ezek Dobogókő 1030, 1031, 1033, 1035 helyrajzi számú
ingatlanok.
Pilisszentkereszt község Önkormányzat képviselő testületének 77/2015 (V.14.) sz önkormányzati határozatával a
településrendezési terv államigazgatási egyeztetése során a DINP véleménye alapján pontosította a HÉSZ 29 § (6) bekezdését:
„DINP és Natura 2000 területek védősávja beépítésre nem szánt területeken 20 m, melyen belül építményt elhelyezni nem
szabad”
A fenti módosítást azonban a társhatóságok kizárólag akkor tekintik elfogadottnak, ha az SZT-3 tervlapon is átvezetésre kerül
ez a döntés.
Kérem, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) korm. rendelet 32 § 6a d)
pontja alapján
„a településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz
módosítása a helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet meghatározó
előírás módosítása”
hagyja jóvá a képviselő testület a korábbi döntés szabályozási tervlapon történő módosítását.

Jelenleg hatályos SZT-3 tervlap
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt község Önkormányzata úgy dönt, hogy kerüljön a HÉSZ 29 § (6) bekezdés „DINP és Natura 2000 területek
védősávja beépítésre nem szánt területeken 20 m, melyen belül építményt elhelyezni nem szabad” előírása szerint kerüljön
javításra a SZT-3 szabályozási tervlap.
Határidő: azonnal
Felelős: főépítész, polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester
4./Napirend: Bérleti szerződés módosításával kapcsolatos kérés
Előterjesztő:
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
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polgármester

Önkormányzatunkhoz ismételten megérkezett Pellerné Kiss Gabriella bérleti szerződést érintő kérése, amit az előterjesztéshez
tartozó mellékletben ismertetek.
Javaslom, hogy a mellékletekben foglalt kérést támogassuk az alábbiak szerint.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pellerné Kiss Gabriella kérését elfogadja és hozzájárul ahhoz,
hogy a kérelmező és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti szerződés 6. pontja törlésre kerüljön.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a
szerződés módosítását hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: A helyi közutak forgalmának szabályozásával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Számos alkalommal felvetődött már az igény, hogy vizsgáljuk felül a településünkön fennálló jelenlegi szabályozást a helyi
közutak forgalmával kapcsolatban.
Írásos vélemény nem érkezett a szóban a forgó témához, ugyanakkor szóban már többször felvetődött bizonyos utcák
egyirányúsításának kérdése, továbbá helyszíni bejárások alkalmával szembesültünk bizonyos területek közlekedési táblák
hiányával.
Jelen előterjesztéshez mellékelem a jelenlegi szabályozást, melyhez csatolok továbbá egy általam javasolt módosítást és
kiegészítést. Kérem, hogy napirend keretén belül vitassuk meg, és beszéljünk a képviselői javaslatokról is, mivel a novemberi
ülésünkre így elő tudjuk készíteni a társadalmi véleményeztetésre bocsátását a szabályozásnak, és még a decemberi testületi
ülésen elfogadásra kerülhetne a rendelkezés, melyet a jövő év elején hatályba is tudnánk léptetni, előre láthatólag 2019. március
1-i állapottal. A hatályba lépés kitolásának az indoka az, hogy egyrészt az Önkormányzatnak is szükséges felkészülnie a
módosításokkal együtt járó beszerzésekre és beruházásokra, bizonyos javaslatok értelmében a Magyar Közúttal is szükséges
egyeztetéseket lefolytatni, továbbá a kellő idő rendelkezésre kell, hogy álljon a lakosság részére is, hogy az új szabályokat
megismerjék.
A napirend tárgyalását követően a felmerülő elfogadott módosítási javaslatokkal együtt felkérem a jegyzőt, hogy a november
végi testületi ülésre készítse elő a szükséges rendeletmódosítási javaslatot társadalmi egyeztetésre.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. november végi testületi ülésre
készítse elő társadalmi véleményeztetésre a 2018. október 25-i testületi ülésen elhangzott, és megszavazott változásokkal A
helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: jegyző
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester
7./Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2016. (IV.06.) számú határozatával fogadta el öt év
időtartamra a jelenleg hatályos, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP), melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően
kétévente szükséges áttekinteni, ill. felülvizsgálni.
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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a
helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló HEP-et fogad el,
melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az
áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek
megfelelően kell módosítani.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetében bekövetkező esetleges változásokat kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján - szükség esetén - a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
kell módosítani.
A Ebktv. értelmében az időszakos felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele kétféle lehet:
1. Az áttekintést követően az önkormányzat arra a következtetésre jut, hogy a felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben
a képviselő-testületnek szükséges arról döntenie, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt
áttekintésének eleget tett, és a jelenleg hatályban lévő HEP-et változatlan formában elfogadja.
2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.
Tekintettel arra, hogy a HEP 2016. évben történt elfogadása óta nem történtek a területet érintő változások, a program
felülvizsgálata nem vált szükségessé, ezért a jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések
határidejének 2018. december 31-ére történő módosítása mellett változatlan formában javaslom elfogadni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a fentiek figyelembevételével hozzák meg döntésüket.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2016. (IV.06.) számú határozatával elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, mely alapján úgy dönt, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, ezért a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az intézkedések határidejének 2018. december 31-ére történő módosítása mellett változatlan
formában, a jelenlegi tartalommal hatályban tartja.
Felelős: polgármester, szociális ügyintéző
Határidő: azonnal
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester
8./Napirend: Névtelen utcák elnevezése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. október 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az utcanév és településrész név megállapításának, közintézmény elnevezésének,
valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló 7/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete
értelmében a felsorolt közterületek új elnevezését javasoljuk és az alábbi előterjesztést tesszük:
1. 657 hrsz-ú kivett közterület
Pataksor utcából nyílik. A Pilisszántói út felett helyezkedik el. HÉSZ szerint.
Javaslat: Ősz utca
2. 112 hrsz-ú kivett közterület
Cserfa utcát és a Tölgyfa utcát összekötő út. A felső kocsma feletti közterület. Nem biztosítja lakóingatlan közvetlen
megközelítését.
Javaslat: Bodza utca
3. 063/20 hrsz-ú kivett út
A Hársfa utca és a Cserfa utca találkozásánál kapcsolódik a Hársfa utcához.
Javaslat: Jegenyefa utca
4. 1924 hrsz-ú kivett közút
Az Erdősor utcából nyíló Kossuth utcával párhuzamos közterület.
Javaslat: III. Béla utca
5. 1425 hrsz-ú kivett közút
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Hársfa utcától indul a Szőlő utca felé.
Javaslat: Búzavirág utca
6. 062 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utca feletti területen helyezkedik el.
Javaslat: Falevél utca
7. 1032 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Bükkös utcáról nyílik.
Javaslat: Csíz köz
8. 1169 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, József Attila utcáról nyílik.
Javaslat: Zöldike köz
9. 1127 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Őzike utcát köti össze a 1129 hrsz-ú közterülettel.
Javaslat: Bagoly utca
10. 1107 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van a Pihenő sétányról nyílik.
Javaslat: Sólyom utca
11. 36/4 hrsz-ú kivett út
Emma vendéglő mögötti zsákutca.
Javaslat: Egészség köz
12. 405 hrsz-ú kivett közterület
Postával szemben van, összeköti a Rákóczi és a Kossuth utcát.
Javaslat: Pálos köz
13. 539/6 hrsz-ú kivett út
Közösségi Ház melletti rész
Javaslat: Kankalin utca
14. 547 hrsz-ú kivett közterület
Összeköti a Szabadság és a Forrás utcát.
Javaslat: Kikerics utca
15. 803 hrsz-ú kivett közterület
Forrás utca és Szabadság utcát összekötő HÉSZ szerint gyalogút. A közvetlenül a Forrás és a Szabadság utcához kapcsolódó
szakaszai járművel járhatók.
Javaslat: Gesztenye utca
16. 1433 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcából Pomázi út felé Cserfa utcától balra
Javaslat: Berkenye utca
17. 1452 hrsz-ú kivett közút
1455 hrsz-ú közterületből nyíló köz.
Javaslat: Alma köz
18. 1455 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcán, a Szőlő utca felé haladva a Tölgyfa utcát elhagyva, jobbra, a Pomázi út felé nyílik.
Javaslat: Fenyő utca
19. 1476/1 hrsz-ú kivett út
Cserfa utcán a Hársfa utcára kanyarodva jobbra az első keresztutca. A HÉSZ-ban tévesen Tölgyfa utcaként szerepel.
Javaslat: Kőris utca
20. 250 hrsz-ú kivett közterület
Kossuth utcából induló, lakott részt megkerülő, Pomázi útba torkolló gyalogút.
Javaslat: Galambvirág utca
21. 844/9 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán a Pipacs utca felé haladva, jobbra nyíló köz.
Javaslat: Kökény köz
22. 844/11 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán felfelé haladva jobbra nyíló második köz, a Pipacs utcával szemben.
Javaslat: Egres köz
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Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatok alapján döntsön a közterületek elnevezéséről.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen rendezetlen névtelen utcákat az alábbiak szerint
nevezi el:
1. 657 hrsz-ú kivett közterület
Pataksor utcából nyílik. A Pilisszántói út felett helyezkedik el. HÉSZ szerint.
Javaslat: Ősz utca
2.

112 hrsz-ú kivett közterület
Cserfa utcát és a Tölgyfa utcát összekötő út. A felső kocsma feletti közterület. Nem biztosítja lakóingatlan
közvetlen megközelítését.
Javaslat: Bodza utca

3.

063/20 hrsz-ú kivett út
A Hársfa utca és a Cserfa utca találkozásánál kapcsolódik a Hársfa utcához.
Javaslat: Jegenyefa utca

4.

1924 hrsz-ú kivett közút
Az Erdősor utcából nyíló Kossuth utcával párhuzamos közterület.
Javaslat: III. Béla utca

5.

1425 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utcától indul a Szőlő utca felé.
Javaslat: Búzavirág utca

6.

062 hrsz-ú kivett közút
Hársfa utca feletti területen helyezkedik el.
Javaslat: Falevél utca

7.

1032 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Bükkös utcáról nyílik.
Javaslat: Csíz köz

8.

1169 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, József Attila utcáról nyílik.
Javaslat: Zöldike köz

9.

1127 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van, Őzike utcát köti össze a 1129 hrsz-ú közterülettel.
Javaslat: Bagoly utca

10. 1107 hrsz-ú kivett közterület
Dobogókőn van a Pihenő sétányról nyílik.
Javaslat: Sólyom utca
11. 36/4 hrsz-ú kivett út
Emma vendéglő mögötti zsákutca.
Javaslat: Egészség köz
12. 405 hrsz-ú kivett közterület
Postával szemben van, összeköti a Rákóczi és a Kossuth utcát.
Javaslat: Pálos köz
13. 539/6 hrsz-ú kivett út
Közösségi Ház melletti rész
Javaslat: Kankalin utca
14. 547 hrsz-ú kivett közterület
Összeköti a Szabadság és a Forrás utcát.
Javaslat: Kikerics utca
15. 803 hrsz-ú kivett közterület
Forrás utca és Szabadság utcát összekötő HÉSZ szerint gyalogút. A közvetlenül a Forrás és a Szabadság utcához
kapcsolódó szakaszai járművel járhatók.
Javaslat: Gesztenye utca
16. 1433 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcából Pomázi út felé Cserfa utcától balra
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Javaslat: Berkenye utca
17. 1452 hrsz-ú kivett közút
1455 hrsz-ú közterületből nyíló köz.
Javaslat: Alma köz
18. 1455 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Hársfa utcán, a Szőlő utca felé haladva a Tölgyfa utcát elhagyva, jobbra, a Pomázi út felé nyílik.
Javaslat: Fenyő utca
19. 1476/1 hrsz-ú kivett út
Cserfa utcán a Hársfa utcára kanyarodva jobbra az első keresztutca. A HÉSZ-ban tévesen Tölgyfa utcaként
szerepel.
Javaslat: Kőris utca
20. 250 hrsz-ú kivett közterület
Kossuth utcából induló, lakott részt megkerülő, Pomázi útba torkolló gyalogút.
Javaslat: Galambvirág utca
21. 844/9 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán a Pipacs utca felé haladva, jobbra nyíló köz.
Javaslat: Kökény köz
22. 844/11 hrsz-ú kivett út
Gyöngyvirág utcán felfelé haladva jobbra nyíló második köz, a Pipacs utcával szemben.
Javaslat: Egres köz
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletben szabályozottak szerint gondoskodjon a kihirdetésről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. október 19.
Peller Márton
polgármester

29

