Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2019.

Határidő: 2019. január 25. (elektronikus rögzítés), január 28. (papír alapon történő
benyújtás) együttesen kötelező és jogvesztő
KIVONAT

A 2019. január 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
1/2019. (I.14.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobogókői
kirándulóközpont tájépítészi megújítása, látogatóbarát fejlesztése c. ajánlattételi felhívás
nyerteseként az M.T. Hardy Kft.-t (2740 Abony, Tamási Áron utca 4-6., a.sz.: 12122516-213) hirdeti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertessel a
vállalkozói szerződést aláírja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése
érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások,
közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2019.
KIVONAT
A 2019. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
2/2018. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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.
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.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Ebr 42 pályázati adatlapot és
a Képviselő-testületi határozat hitelesített másolatát határidőre nyújtsa be.
Felelős: jegyző

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
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
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2019.
KIVONAT
A 2019. január 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

Kihagyva a kihagyandók.

10/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi
szabadságolási tervét tudomásul vette.

5/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az érintett hatóságok hozzájáruló engedélyét követően a Dobogókő-i
aszfaltos parkoló be és kijáratához megrendelje és a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
segítségével elhelyeztesse a szükséges sorompókat. (2 db-ot) A várható költségekre a parkoló
bevételének terhére 600.000 ft-ot biztosít.

11/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület elrendeli a környezet védelméről szóló 2/2001. (III.22.) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálatát és a tárgyban a lakosság véleményének kikérését.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület megvizsgálja az alsó parkoló területe kialakításának és sorompóval
történő lezárásának lehetőségét és előkészíti annak végrehajtását, melyre a 2019. évi
költségvetésben 500.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő előkészítő tevékenységre: 2019. április 30.
Felelős: Orosházi Géza képviselő
Határidő végrehajtásra: 2019. június 30.
Felelős: Polgármester
7/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2019. július 01-től – 2019. július 28.-ig zárva
tartson. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon
nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani köteles. Az óvodavezető a zárva tartásról
minden szülőt értesítsen. Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a
gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2019. február 15.
Felelős: óvodavezető

Határidő a végrehajtásra: 2019. április 30.
Felelős: Jegyző
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
4/2019.
KIVONAT
A 2019. február 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
12/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2019/2020. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2019. május 6. (hétfő)
2019. május 7. (kedd)
2019. május 8. (szerda)
2019. május 9. (csütörtök)
2019. május 10. (péntek)

8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig

8/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés
első fordulójáról szóló tájékoztatás elfogadta.

Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt
legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az
önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.

9/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és
Könyvtár 2018. évi közművelődési beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal.

Felelős: polgármester, Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Határidő: értelem szerint
13/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár
2019. évi közművelődési munkatervét jóváhagyja.
14/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2019. évben az
alábbiakban határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
1848-as forradalom emléknapja
időpontja: március 15. 10.00 óra
1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
időpontja: október 22. 18.00 óra

ünnepség
ünnepség

A település ünnepei:
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (június 16. vasárnap)
Pilisi Klastrom Fesztivál
időpontja: augusztus 10/11.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzattal és a Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő, a
nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és gazdálkodásuk
végrehajtására vonatkozó megállapodást felülvizsgálta, és változatlan tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetésigazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal
16/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját
2019. március 28-án 18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem.

Felelős: polgármester
17/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2018. évről
szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
18/2019. (II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2019. évi
munkatervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
19/2019. (II.28.) sz. önkormányzat módosító határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közutak
forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról a 2019. április 18i falugyűlést követően dönt, ahol a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
előtti parkolók helyzetét is szabályozni fogja a beérkező lakossági véleményeket követően.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
5/2019.
KIVONAT
A 2019. március 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
20/2019. (III.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)-(4) bekezdése értelmében az
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és
közzétételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A falugyűlést 2019. április 18-án 17.00 órakor tartja meg a 2098 Pilisszentkereszt, Forrás
utca 7/F szám alatt található Közösségi ház és Könyvtár nagytermében, melynek napirendjét
„Tájékoztatás az elnyert aktuális pályázatok helyzetéről; Tájékoztatás a folyamatban lévő
önkormányzati fejlesztésekről; Pilisszentkereszt közlekedési helyzetének áttekintése.

21/2019. (III.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a
szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint

22/2019. (III.28.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete

úgy dönt, hogy felkéri a főépítészt, hogy településkép védelméről szóló rendelet tervezettel
kapcsolatban a további véleményezetetéseket folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
6/2019.
KIVONAT
A 2019. április 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
23/2019. (IV.10.) 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 (906 hrsz), Fő út (537/2; 34; 631/1; 632; 634; 636/2 hrsz)
és Pilisszántói útra (537/2 hrsz) 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
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
7/2019.
KIVONAT
A 2019. április 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
24/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település 2018. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, és tűzoltósági beszámolót tudomásul
vette.
25/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete a részben vagy egészben
Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy telephellyel
rendelkező egyesületek, alapítványok részére a csatolt pályázati felhívást teszi közzé.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és
hirdetőtábláján két napon belül tegye közzé.
26/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület
pályázatában megjelölt célt a 48/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával – Triola
Programok 2018. – 470.000,- Ft-tal, azaz négyszázhetvenezer Ft-tal támogatta. A képviselőtestület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
27/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
szervezet pályázatában megjelölt célt – tanulmányi kirándulás Hatvanba – a 49/2018. (V.31.)
sz. önkormányzati határozatával a 340.000,- Ft-tal, azaz háromszáznegyvenezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
28/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
szervezet pályázatában megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – a 50/2018. (V.31.)
sz. önkormányzati határozatával a 130.000,- Ft-tal, azaz egyszázharmincezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
29/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért
Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – Az óvodai szüreti hetek, továbbá 2018.
évi Jótékonysági bál megrendezése – a 51/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával a
430.000,- Ft-tal, azaz négyszázharmincezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet
által benyújtott elszámolást elfogadja.

pályázatában megjelölt célt a 55/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával – Programok
– 50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által
benyújtott elszámolást elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

34/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomáz Környéki Orvosi
Ügyeleti Bt. és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata között fennálló feladat-átvállalási
szerződés módosítását elfogadja. A tulajdonos- és székhelyváltozásokat tartalmazó
módosításokkal egységes szerkezetben elkészült szerződést a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

30/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC
pályázatában megjelölt célt a 52/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával – működési
támogatás biztosítása – 420.000,- Ft-tal, azaz négyszázhúszezer Ft-tal támogatta. A
képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

31/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwondo Szakosztály pályázatában megjelölt célt a 53/2017. (V.25.) sz. önkormányzati
határozatával – övvizsgák – 50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer Ft-tal támogatta. A képviselőtestület a szervezet által benyújtott elszámolást és visszafizetést elfogadja.

35/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 10. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatának eleget téve úgy dönt, hogy az ügyeleti ellátást
biztosító Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelmének helyt ad, az
önkormányzati hozzájárulás összegét 2019. május 1. napjától 50,- Ft/lakos/hó összegre emeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-átvállalási szerződés
módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határidő: 2019. április 30.
Felelős: polgármester

32/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület
pályázatában megjelölt célt a 54/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával – működési
támogatás biztosítása – 110.000,- Ft-tal, azaz egyszáztízezer Ft-tal támogatta. A képviselőtestület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.

36/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
33/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
37/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az LGM-053
forgalmi rendszámú Nissan Navaran 4WD Douple 2,5D típusú kishaszongépjármű
beszerzésére, maximum 2.090.000,- Ft + Áfa vételár megfizetése ellenében.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a vételárat a költségvetésében biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és a
gépjármű átíratására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
42/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési munkáról
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
38/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a volt Pilát
Motel területével szomszédos önkormányzati telekre átnyúló építmény által foglalt területre
ingatlanértékbecslést és változási vázrajzot rendeljen meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
39/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Virágzó Kesztölc Egyesület
által előkészített együttműködési megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal elfogadja/nem fogadja el. A képviselő-testület vállalja a 100,- Ft / lakos összegű
éves hozzájárulás megfizetését a megállapodásban szereplő feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírásával.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
8/2019.
KIVONAT
A 2019. május 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről
Kihagyva a kihagyandók.
40/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának
egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester
41/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. beszámolóját a Kft. 2018. évi tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
43/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola programok 2019. –
400.000,- Ft-tal, azaz négyszáz-ezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. január
15-ig el kell számolni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
44/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – tanulmányi kirándulás
Vácra – 284.000,- Ft-tal, azaz kettőszáz-nyolcvannégyezer Ft-tal támogatja. A támogatással
legkésőbb 2020. január 15-ig el kell számolni. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
45/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – karácsonyi műsor
megrendezése – 116.000,- Ft-tal, azaz egyszáz-tizenhatezer Ft-tal támogatja. A támogatással
legkésőbb 2020. január 15-ig el kell számolni. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

46/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért
Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Az óvodai
szüreti témahét, valamint a 2019. évi Jótékonysági bál megvalósítása – 384.000,- Ft-tal, azaz
háromszáz-nyolcvannégyezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. január 15-ig
el kell számolni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
47/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC pályázati
anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –
400.000,- Ft-tal, azaz négyszázezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. január
15-ig el kell számolni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
48/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás
biztosítása – 72.000,- Ft-tal, azaz hetvenkettőezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb
2020. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
49/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – programok – 136.000,- Fttal, azaz egyszáz-harminchatezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. január
15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
50/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület
(PISZKE) pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – jelmez, díszlet,
bútor, kellék vásárlást – 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszáz-ezer Ft-tal támogatja. A támogatással
legkésőbb 2020. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
51/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
52/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentkereszti Polgári Kör
és az Önkormányzat római katolikus Szent Kereszt-templomot bemutató képes kiadványról
szóló megállapodását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
53/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy részt kíván venni a 100%-os támogatási intenzitású Magyar Falu
Programban, a 2019 évben várható pályázati kiírások közül a következő célterületek
megjelölésével:
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése
Belterületi útfelújítás
Eszközfejlesztés közterület karbantartására
Óvodai udvar felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával összefüggő
feladatok elvégzésére. A szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek
beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői

megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások
lefolytatására.

önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével pályázati alcélra.

Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester

2.)
A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda főzőkonyhájának Pilisszentkereszt, Mester u. 2 (Hrsz.: 423)
eszközbeszerzése és páraelszívórendszerének kiépítése valósul meg.

54/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a
fenntartásában lévő Cserfa utca (96 hrsz) felújítása tárgyában a c) pályázati alcélt megjelölve.
Az igényelt támogatás mértéke 14.951.075,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %-ot,
legfeljebb 2.638.425,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 17.589.500,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.

3.)
A projekt tervezett bruttó összköltsége 19.572.478,- Ft. A pályázat keretében
igényelt támogatás összege 18.593.854,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját erő
összegét 978.624,- Ft-ban határozza meg, melyet 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
9/2019.

KIVONAT
A 2019. június 20-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Kihagyva a kihagyandók.
55/2019. (VI.20.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.)
Pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a c) Az

4.)

A tervezett megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

Megvalósítás ütemezése
Finanszírozás ütemezése
Tervezés, előkészítés
2019. II. negyedév
Tervezés, előkészítés
2019. II. negyedév
Pályázat benyújtása
2019. II. negyedév
Támogatás folyósítása 2019. IV. negyedév
Pályázat elbírálása
2019. III. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév
Projekt befejezése
2019. IV. negyedév
Támogatás
2020. I. negyedév
elszámolása
5.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
6.)

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2019.
KIVONAT
A 2019. június 26-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

56/2019. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június … ülésén úgy
határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Pilisszentkereszt belterületén 2019. 06. 20-án bekövetkezett
természeti katasztrófa (vihar és hirtelen nagy mennyiségű csapadék) által bekövetkezett
károk helyreállítása, további káresemény bekövetkezésének elhárítása.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját
forrás
összeg nélkül)

(biztosítási

2019. év

%

3.919.797,- Ft

10 %

A testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésérő szóló 2/2019.
(III.01.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2019.
KIVONAT

Biztosít kártérítése

0,- Ft

0%

A 2019. július 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről

Egyéb forrás

0,- Ft

0%

Kihagyva a kihagyandók.

Vis maior támogatási igény

35.278.169,- Ft

90 %

Források összesen:

39.197.966,- Ft

100 %

57/2019. (VII.4.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 2019. július
4-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról
elfogadja.

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 39.197.966,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott vagyonelemek az önkormányzat kötelező feladatának ellátását szolgálják.
A nevezett terület helyi önkormányzat kezelésében lévő helyi közútja, közterülete károsodott
(Cserfa utca, Tölgyfa utca, Hársfa utca).
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott vagyonelemnek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonába lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

58/2019. (VII.4.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a XIII. Pilisi Klastrom
Fesztivál önkormányzati hozzájárulását 2.500.000,- Ft-ban maximalizálja. A rendezvény
összköltségvetése a szponzori támogatások terhére emelkedhet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
59/2019. (VII.4.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. évben posztumusz
Díszpolgári címet adományoz Orbán Vilmos Ferencnek, volt Német Nemzetiségi
Önkormányzati elnöknek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átadási
ceremóniát szervezze meg, és intézkedjen az oklevél elkészítéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a címek átadása a 2019. évi Pilisi Klastrom Fesztivál alkalmával
60/2019. (VII.4.) sz. önkormányzati határozat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. és a Triola Egyesület között fennálló bérleti szerződést, amely a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár két helyiségének bérletéről szól – a szerződés egyéb pontjainak
változatlanul hagyása mellett - újabb öt évre (2019. június 10.-től, 2024. július 9-ig)
meghosszabbítja.
Határidő: 2019. július 5.
Felelős: polgármester

benyújtani. Pilisszentkereszt településre igényelt támogatási összeg 19.444,09 Euró, melyhez
önkormányzatunknak 3.434,31 Euró önrészt költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, előkészítő munkálatok, közbeszerzési
eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
12/2019.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2019.

KIVONAT
KIVONAT
A 2019. július 23-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
Kihagyva a kihagyandók.
61/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
szóló pályázati felhívásban szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton
indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt, 111.760 Ft-ot, azaz
Egyszáztizenegyezer-hétszázhatvan forintot költségvetésében biztosítja, továbbá, nyilatkozik
arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
62/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
és formában 2019. július 23-i hatállyal módosítja, és jelen határozatával az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot írja alá.
63/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete indulni kíván az
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 4.
Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló
együttműködésének javítása, az SKHU/WETA/1901-es azonosító számú pályázaton. Az
Önkormányzat a pályázatot Nagyölved (Velké Ludince) testvértelepülésével közösen kívánja

A 2019. augusztus 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
64/2019. (VIII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indítandó
közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
65/2019. (VIII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
A mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadásával a Kbt. 115. § szerinti feltételes nyílt
közbeszerzési eljárást indít Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában.
2.
Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
•
DOMINÓ Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 12.)
•
EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)
•
ENESCO PRO Kft. (1182 Budapest, Lakitelek u. 16.)
•
Józan Kft. (2351 Alsónémedi, Deák Ferenc u. 29.)
•
KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi Miklós u. 45.)
3.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
66/2019. (VIII.14.) sz. önkormányzati határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretén belül a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése alcímen „Pilisszentkereszt Közösségi
Ház és Könyvtár felújítási munkálatai” – építési beruházás beszerzés tárgyú beszerzési
eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének a Krupp és Társa Kft-t (2098
Pilisszentkereszt, Pomázi út 19.) hirdeti ki 9.345.206,- Ft + 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.

-

Papucsekné Peschák Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű
megküldése mellett a képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1)
bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője
kmf.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
67/2019. (VIII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.
2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra kiírt pályázaton a fenntartásában lévő, „Pilisszentkereszt Béke utca felújítási
munkáltai” – építési beruházás beszerzés tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek
nyilvánítja. Az eljárás nyertesének a Pilis-2003 Kft-t (2009 Pilisszentlászló, Kékes u. 4.)
hirdeti ki 12.001.175,- Ft + 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
68/2019. (VIII.14.) sz. önkormányzati határozat:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában
biztosított hatáskörében eljárva a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásától a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig működő Helyi Választási Bizottság tagjának és
póttagjának Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
személyeket választja meg:
Tagok:
Martinák Mária, 2098 Pilisszentkereszt Fő út 45.
Mustosné Bolyky Zsuzsanna, 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 69.
Spiegelhalter Anna, 2098 Pilisszentkereszt, Rózsa u. 7.
Póttagok:
Bajákné Szmetana Renáta, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 50.
Hornyákné Márkus Mária, 2098 Pilisszentkereszt, Szabadság u. 40.

Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Peller Márton sk
polgármester

