Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2019. K-t.

Jegyzőkönyv
A 2019. szeptember 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
(70-73/2019. sz. önkormányzati határozat)
(7/2019. sz. önkormányzati rendelet)

5./Sürgősségi napirend: Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
-

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Beszámoló az óvoda 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai
ellátás helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Galó László PB elnök, képviselő: Az iskolaigazgató angol tanfolyam támogatására kéri a
testületet, javaslom napirendre venni.
Baranyák Szilvia jegyző: December 31-ig be van tervezve ez a támogatás, ezért nem vettük
még napirendre.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
70/2019. (IX.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as
nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
2./Napirend: Beszámoló a 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (….) önkormányzati
rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

1./Napirend: Beszámoló a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as
nevelési év indításáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület 2019. szeptember -i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetője benyújtotta írásban a 2019/2020-as
nevelési év indításáról szóló beszámolóját, melyet ezúton jelen előterjesztés mellékleteként
terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2019 szeptember .
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu
Ikt. sz:
Tárgy: 2019 / 2020 nevelési év indítása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton polgármester
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a 2019 / 2020 nevelési év beindításáról szóló tájékoztatást, amely tartalmazza a
2018/2019 nevelési év beszámolóját, valamint a 2019/2020 nevelési év munkatervét terjessze
a képviselőtestület elé.
Pilisszentkereszt, 2019. 09. 05.
Somogyi Gáborné
óvodavezető

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. szeptember 26-án megtartott
képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Mikusik Gábor alpolgármester, Galó László, Jánszki István, Mikusik
Róbert, Orosházi Géza képviselők (később érkezik).
Távol van: Peller Márton polgármester, Galda Levente képviselő.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző, Roób Emília gyakornok.
Meghívottak: Rusznyák János PNÖ elnök, Somogyi Gáborné Óvodavezető, Kiss István Pilisi
Klastrom Kft. ügyvezető, Zsarnóciné Pap Anna FB elnök.
Távol van: Rusznyák János PNÖ elnök, Kiss István Pilisi Klastrom Kft. ügyvezető, Zsarnóciné
Pap Anna FB elnök.
Mikusik Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 4 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Mikusik Gábor alpolgármester: Polgármester Úrnak halaszthatatlan dolga támadt, ezért ma
én tartom az ülést. Javaslom ötödik napirendként egy sürgősségi napirend felvételét, amelyről
az előző ülésen már döntött a testület, azonban név szerinti szavazásra van szükség.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az óvoda 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás
helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (….) önkormányzati rendelet I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2019. évi költségvetésről szóló ……./2019. (…) önkormányzati rendelet I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a …./2019. (….) önkormányzati rendelet szükség
szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. I. féléves gazdálkodásról
szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
71/2019. (IX.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
2019. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját megtárgyalta
és elfogadja.
3./Napirend: A 2019. évi költségvetésről szóló ……./2019. (…) önkormányzati rendelet I.
félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a …./2019. (….) önkormányzati rendelet
szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal támogatta a rendelet
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
7/2019. (IX.27.) sz. önkormányzati rendeletét a költségvetés
módosításáról
Orosházi Géza képviselő megérkezik, a képviselő-testület létszáma 5 fő.
4./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal a
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Orosházi Géza képviselő: Hiányolom a Kft. ügyvezetőjének a jelenlétét.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal és egy nem szavazással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
72/2019. (IX.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és
elfogadja.
5. /Sürgősségi Napirend: Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Mikusik Gábor alpolgármester: A testület az ülésen nem név szerinti szavazással döntött erről
a napirendről, mivel ez törvényi előírás, kérem szavazzunk újra erről a határozati javaslatról.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
NÉV SZERINTI SZAVAZÁS
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján,
a Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indított közbeszerzési eljárás
értékelése során megállapítja, hogy:
1. Az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) ajánlata érvényes.
2. A KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.) ajánlata érvényes.
3. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az EcoSaving Kft. (1184 Budapest,
Aranyeső utca 8.) tette.
4. Az eljárás eredményes volt.
5. Az eljárás nyertese az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.).
6. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevőt.
7. Felhatalmazza a polgármestert a feltételes vállalkozási szerződés aláírására.
8. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelős: polgármester”

Mikusik Gábor alpolgármester:
Galó László PB elnök, képviselő:
Jánszki István képviselő:
Mikusik Róbert képviselő:
Orosházi Géza képviselő:

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 nem szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
73/2019. (IX.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata
alapján, a Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indított közbeszerzési
eljárás értékelése során megállapítja, hogy:

1. Az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) ajánlata érvényes.
2. A KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.) ajánlata érvényes.
3. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az EcoSaving Kft. (1184
Budapest, Aranyeső utca 8.) tette.
4. Az eljárás eredményes volt.
5. Az eljárás nyertese az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.).
6. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevőt.
7. Felhatalmazza a polgármestert a feltételes vállalkozási szerződés aláírására.
8. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: A Dobogókői parkolókkal kapcsolatban két elfogadott határozatunk
van. Mi a helyzet ezekkel?
Baranyák Szilvia jegyző: A felső parkolóban már ott a sorompó.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel, hogy Csaba Attila szót kapjon.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal szót ad.
Csaba Attila: A sorompó ügy elég jól áll, lakatot és „behajtani tilos” táblát kell majd még
rátenni, illetve jó lenne, ha rákerülne, hogy „magánterület, bármikor lezárható –
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata”
Baranyák Szilvia jegyző: Utóbbi nem kerülhet rá, mert közterület.
Orosházi Géza képviselő: Az egyikre rá lehet tenni, a másikra nem, a felső parkoló nem az
önkormányzat tulajdona. A lenti parkolót le tudjuk zárni ilyen módon. A felső parkoló
átvezettetése és kimérése nem történt még meg a Magyar Közút által.
Baranyák Szilvia jegyző: Volt egy kiegészítő tábla a „behajtani tilos” alatt, utánanézünk, hogy
kint van-e. Megbízási szerződéssel lesz megoldva, hogy a Dobogókőiek a megállapodás
alapján kezelhessék, nyissák-zárják.ti
Csaba Attila dobogókői lakos: Nagy kövekkel lesz elhatárolva a parkoló.
Pócs Gábor dogobókői lakos: Erre is kellene előjelző tábla, és fel kellene festeni, hogy hogyan
parkoljanak. A nagy forgalmú hétvégéken szerintem nagyon kevés a három ember a
parkolóba.
Csaba Attila dobogókői lakos: A Klastrom Kft-vel kapcsolatban a dobogókői közösség kicsit
több odafigyelést igényelne. Pilisszentkereszt igazán szépen fejlődik, valami hasonlót
szeretnénk Dobogókőn is, érdemes lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy Dobogókő bizony több
tízezer ember számára értékes. Szükség lenne a szemléletváltásra. Egy példát hadd mondjak,
meg volt nyitva a víztisztító területe, oda vihettük a levágott ágakat azzal az ígérettel, hogy

