Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2019. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2019. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(2-4/2019. sz. önkormányzati határozat)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. január 21-én megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galda Levente, Galó László, Mikusik
Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van:-. Jánszki István képviselő, Mikusik Gábor alpolgármester
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Safranovits E. Cecília
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök.
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 5 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Kiegészítő bérrendezésre vonatkozó pályázat
Előterjesztő: polgármester, jegyző
2. PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő indulás
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
Orosházi Géza képviselő: Elnézést, csak egy ügyrendi kérdésem van, hogy miért kellett ezt a
csapadékvizes pályázatot rendkívüli ülésre behozni?
Peller Márton polgármester: Azért, mert a pályázat beadási határideje megelőzi a tervezett
testületi ülés időpontját, itt nagyon fontos a gyorsaság, mert az előző körben is egy napon
belül lezárt a rendszer. Addigra bezár a felület.

Orosházi Géza képviselő: Akkor félre értett a polgármester úr, miért nem a decemberi ülésen
döntött? Másik település már decemberben döntött róla.
Peller Márton polgármester: Ezt a napirendet elég hosszú előkészítés előzte meg, mire
összeállt a terv, hogy az új kiírásnak megfeleltetve mivel tudunk pályázni. Nem tudtuk
volna ezt decemberben eldönteni, gondolom a másik település is csak arról döntött, hogy
indulni kíván, de még nem volt részletesen kidolgozva a tervezet.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Kiegészítő bérrendezésre vonatkozó pályázat
Előterjesztő: jegyző, polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felkérem az
elnök urat, hogy ismertesse az bizottság döntését.
Galó László képviselő, PB elnök: A bizottság 4 fővel volt jelen az ülésen, és egyhangúan
támogatta a határozati javaslatot.
Orosházi Géza képviselő: Mekkora összeggel jár, ez 100 %-os támogatás?
Baranyák Szilvia jegyző: A polgármesteri hivatal elismert létszámára pályázhatunk kizárólag,
a többit saját forrásból kell fedezni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Kiegészítő bérrendezésre vonatkozó pályázat
1. Pályázatot nyújt be Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem
térítendő költségvetési támogatásra.
2. Az Önkormányzat vállalja azt, hogy az illetményalapot a teljes 2019. évre vonatkozóan ( 2019. január
01.-től kezdődően ) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben rögzített
38.650,-- Ft illetményalap összegéhez képest legalább – a pályázatban meghatározott – 20 %-kal emelt
összegben, azaz legalább 46.380,-- Ft-ban állapítja meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Ebr 42 pályázati adatlapot és a
Képviselő-testületi határozat hitelesített másolatát határidőre nyújtsa be.
Felelős: jegyző
Határidő: 2019. január 25. ( elektronikus rögzítés ) , január 28. (papír alapon történő benyújtás) együttesen
kötelező és jogvesztő”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
2/2018. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Pályázatot nyújt be Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.12. pont szerinti
„Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem térítendő költségvetési támogatásra.
2. Az Önkormányzat vállalja azt, hogy az illetményalapot a teljes 2019. évre vonatkozóan (
2019. január 01.-től kezdődően ) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben rögzített 38.650,-- Ft illetményalap összegéhez képest legalább – a
pályázatban meghatározott – 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,-- Ft-ban
állapítja meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Ebr 42 pályázati adatlapot
és a Képviselő-testületi határozat hitelesített másolatát határidőre nyújtsa be.
Felelős: jegyző
Határidő: 2019. január 25. ( elektronikus rögzítés ) , január 28. (papír alapon történő
benyújtás) együttesen kötelező és jogvesztő

2./Napirend: PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő indulás
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, felkérem az
elnök urat, hogy ismertesse az bizottság döntését.
Galó László képviselő, PB elnök: A bizottság 4 fővel volt jelen az ülésen, és egyhangúan
támogatta a határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendhez tartozó 1. határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
indulni kíván a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű
pályázati felhívására a pilisszentkereszti Szabadság utca (hrsz), Fő út (hrsz) és Pilisszántói útra vonatkozó
pályázati céllal.
Az igényelt támogatás mértéke 188.419.703,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot, legfeljebb
9.916.826,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 198.336.529,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (pályázat
beadás, projektmenedzsmenti és szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
3/2019. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja
azon
szándékát,
hogy
indulni
kíván
a
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének

támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati felhívására a
pilisszentkereszti Szabadság utca (hrsz), Fő út (hrsz) és Pilisszántói útra
vonatkozó pályázati céllal.
Az igényelt támogatás mértéke 188.419.703,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét,
maximum 5 %-ot, legfeljebb 9.916.826,- Ft-ot az önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 198.336.529,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése
érdekében
történő
kötelezettségvállalásokra,
(pályázat
beadás,
projektmenedzsmenti és szakértői megbízások, tervezői megbízások,
közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások
lefolytatására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendhez tartozó 2. határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_CSAPVÍZGAZD_2018
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó
pályázatához kapcsolódóan pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása
és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában lefolytatott beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ENVECON Környezetvédelmi és
Projekttervező Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 62.) hirdeti ki 5.810.000,- Ft + ÁFA összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
4/2019. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati felhívás keretében
benyújtandó pályázatához kapcsolódóan pályázati dokumentáció
összeállítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a kötelező
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában
lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás
nyertesének az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.-t
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 62.) hirdeti ki 5.810.000,- Ft + ÁFA
összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Galó László képviselő, PB elnök: A Forrás utcában a lakótelep bejáratáig 5 nagyobb
kiterjedésű kátyú van, ezzel ahogy az idő engedi foglalkozni kell.
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

1./Napirend: Kiegészítő bérrendezésre vonatkozó pályázat
Előterjesztő: jegyző, polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. január 21-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2017. évtől teszi lehetővé a központi költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok számára azt, hogy a köztisztviselők
vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb
összegben állapítsák meg az illetményalapot. Eddig (2017. és 2018. évben) ennek a forrását az önkormányzatnak saját
bevételeiből kellett biztosítania.
A köztisztviselők illetményalapja törvényileg 38.650,- Ft, mely 2008. év óta nem változott, így illetményük jelentősen leszakadt
pl. a pedagógus illetményekhez, ill. az állami tisztviselői illetményekhez képest.
(A KSH adatok azt mutatták, hogy 2008 óta bekövetkezett halmozott infláció ~25 % mértékű.)
A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők esetében
továbbra is biztosítja, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben megemelhessék a köztisztviselői illetményalapot, viszont
ehhez kapcsolódóan az ún. kiegyenlítő bérrendezési alap 11 milliárd forint forrást tartalmaz a szerényebb anyagi helyzetű
önkormányzatok köztisztviselői béremelésének pályázati úton történő támogatására.
Az erre vonatkozó pályázat adatlap az önkormányzati zárt rendszeren keresztül tölthető ki elektronikusan. Eszerint a támogatás
igénybevételére jogosult, érintett önkormányzatok között szerepel Pilisszentkereszt is.
Az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot legalább a pályázatban meghatározott összegben (46.380 Ft)
állapítja meg.
Önerő nincs. A pályázat benyújtási határideje: 2019. január 25.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, 2019. február 28-ig.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Pályázatot nyújt be Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
3. számú melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem térítendő költségvetési támogatásra.
2. Az Önkormányzat vállalja azt, hogy az illetményalapot a teljes 2019. évre vonatkozóan ( 2019. január 01.-től
kezdődően ) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben rögzített 38.650,-- Ft illetményalap
összegéhez képest legalább – a pályázatban meghatározott – 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,-- Ftban állapítja meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Ebr 42 pályázati adatlapot és a Képviselő-testületi
határozat hitelesített másolatát határidőre nyújtsa be.
Felelős: jegyző
Határidő: 2019. január 25. ( elektronikus rögzítés ) , január 28. (papír alapon történő benyújtás) együttesen kötelező és
jogvesztő
Pilisszentkereszt, 2018. január 18.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

2./Napirend: PM_CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő indulás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. január 21-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-,
belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest
megye településeinek belterületi csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó
vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken
keletkezett vizek káros hatásaitól. A pályázat alapvetően belterületen megvalósuló fejlesztéseket támogat, de a belterület
védelme külterületi beavatkozások támogatását is indokolhatja. A Pályázati Kiírás a település vagy településrész csapadékvíz-

gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a
települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek
környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható
fejlődést, a település hatályos Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megfelelően.
Önkormányzatunk már a tavalyi kiírás alapján is pályázott, a tavalyi kiíráshoz képest változott némileg a kiírás is.
A tavalyi évhez hasonlóan a pályázatot a Szabadság utca, Fő út és Pilisszántói út temetőig tartó részére kívánjuk benyújtani.
A tervezői költségbecslés alapján a projekt összköltsége 198.336.529,- Ft, a saját erő nagysága 9.916.826,- Ft és az igényelt
támogatás összege 188.419.703,- Ft.
A pályázatírással, projektmenedzsmenttel, és a nyilvánosság biztosítással kapcsolatban lefolytatott ajánlatkérések alapján
javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplő céget bízzuk meg.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati felhívására a pilisszentkereszti
Szabadság utca (hrsz), Fő út (hrsz) és Pilisszántói útra vonatkozó pályázati céllal.
Az igényelt támogatás mértéke 188.419.703,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot, legfeljebb 9.916.826,- Ft-ot az
önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 198.336.529,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges
mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (pályázat beadás, projektmenedzsmenti és szakértői
megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázatához kapcsolódóan pályázati dokumentáció
összeállítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása
tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ENVECON
Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 62.) hirdeti ki 5.810.000,- Ft + ÁFA
összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Határidő: azonal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. január 21.
Peller Márton
polgármester

