1./Napirend: A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11/2012. (V.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. június 30-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában lévő közutak terhelése az utóbbi időben
jelentősen megnövekedett, az utak állagának megóvása miatt javasolt Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata képviselő-testületének a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésékről szóló
11/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy tekintse át a jelenlegi szabályozást és az eddig
kifejezetten az új utakra vonatkozó súlykorlátozást terjessze ki a település összes helyi
közútjára.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a helyi közutakkal kapcsolatos
rendelkezésekről szóló 11/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben
terjessze ki a súlykorlátozást az önkormányzat fenntartásában lévő összes belterületi útra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2022. június 24.
Peller Márton
polgármester

2./Napirend: Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. kérelme fejkvóta emelése céljából
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. ügyvezetője kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz
az ügyeleti fejkvóta emelése céljából. Utoljára 2020. év tavaszán történt emelés, ekkor a cég
jelentős béremeléseket valósított meg, így elegendő dolgozóval, maximálisan helyt tudott állni
a veszélyhelyzetben is. Önkormányzatunk ekkor vállalta, hogy lakosságszám arányosan 80
Ft/lakosságszám/hónap összegben finanszírozza az orvosi ügyeleti ellátást. Ez egy jelentős
emelés volt az előző feladatellátási szerződésben meghatározott összeghez képest, ekkor
változott nemrég az ügyeleti Bt. vezetése is.
Az ügyeleti Bt. által leírtak szerint a COVID járvány miatt több idősebb kollégát elveszítettek,
akik az ügyeleten dolgoztak, az orvosok, nővérek és sofőrök közül is. 2020 óta jelentős
bérrendezést hajtottak végre az egészségügyi ellátórendszerben. Az ügyeleti Bt. vezetője erre
hivatkozva nyújtotta be újabb támogatási igényét, mely a jelenleg érvényben lévő 80
Ft/lakosságszám/hónaphoz képest 40 Ft-os többlettámogatási igényt jelent lakos/hónap.
Levelükben azt kérték, hogy 2022. július 1-jétől az érintett önkormányzatok 120 Ft/lakos/hónap
összegben határozzák meg a hozzájárulásuk mértékét az orvosi ügyelet ellátására.
Kérelmének indokában áll az is, hogy a jelenlegi emelt összegű kórházi óradíjakhoz képest
jelentősen elmaradnak az ügyeletben résztvevő kollegáknak juttatható óradíjak. Így a kiesett
munkaerőt nem tudják pótolni, mert a jelenlegi általuk kínálható bérezés nem versenyképes a
környék más ügyeleteinek bérezéséhez képest. Levelében leírta, hogy a Szentendrei Járásban
működő másik központi ügyelet 130 Ft/lakos/főre emelte a havi finanszírozás díját.
A kérelem indokával egyet tudok érteni, de a jelenlegi anyagi keretünk egy ekkora összegű
emelésre jelenleg nincs felkészülve, több dolgot még nem látunk előre, az idén megnyíló új
intézményünk működéséhez még jelenleg csak tervszámok állnak rendelkezésre, hogy az
állami finanszírozás mellett mekkora önkormányzati támogatásra lesz szükség a napi működés
fenntartásához.
Az előző, 2020. év előtti emelést megelőzően az ügyeleti ellátást ellátó ügyeleti Bt. összehívta
a tagönkormányzatok képviselőit, ahol közös egyeztetést követően alakultak ki az
önkormányzatok által biztosítani tudott többlettámogatások. Ezt most ez esetben hiányolom,
ugyanakkor az önkormányzatunk biztonságos működése szempontjából a háromnegyed éves
adatok ismeretében tudunk talán leghamarabb nyilatkozni arról, hogy mekkora
többlettámogatást tudunk biztosítani a feladat ellátására.
Azt is szeretném a testület figyelmébe ajánlani, hogy ez egy kötelező önkormányzati feladat, és
ebben a társulásban ezt még mindig olcsóbban tudja ellátni önkormányzatunk, mint önállóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem megtárgyalására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete erkölcsi támogatásáról biztosítja a
Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt.-t. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő tagönkormányzatokkal közösen kezdeményezzen
személyes egyeztetést az ügyeleti Bt. vezetőjével. A képviselő-testület a többlettámogatási
kérelemről legkésőbb a szeptember havi rendes ülésén határoz.
Határidő:
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. június 24.

Peller Márton
polgármester

4./Napirend: Pilisszentkereszt Pataksor utca úthelyreállítási munkálataira kiírt ajánlattételi
felhívás elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. június 30-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Pilisszentkereszt Pataksor utca úthelyreállítási munkálataira, az 528 253 azonosító számú
vis maior esemény által okozott károk helyreállítási munkálatai” pályázat keretében a
kivitelezési feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás benyújtási határideje 2022. június 28.
A döntéshez szükséges szakértői vélemény kiosztására 2022. június 30-án a képviselő-testületi
ülést megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül sor.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 528 253 ebr42 azonosító számon vis maior eseményt
jelentett be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A Belügyminisztérium, mint
Támogató támogatta a Pilisszentkereszt Pataksor utca úthelyreállítási munkáit, a vis maior
esemény által okozott károk helyreállításával kapcsolatban.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a „Pilisszentkereszt Pataksor utca úthelyreállítási
munkálataira, az 528 253 azonosító számú vis maior esemény által okozott károk
helyreállítási munkálatai” pályázat keretében a kivitelezési feladatok ellátására kiírt
beszerzési eljárás lezárásaként az alábbi döntéseket hozza:
1. A … ajánlata érvényes.
2. A … ajánlata érvényes.
3. A … ajánlata érvényes.
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a … tette, nettó
…,- Ft, azaz … forint értékben.
5. A beszerzési eljárás eredményes volt.
6. Az eljárás nyertese a … .
7. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
ajánlattevőket és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2022. június 24.

Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Malmocskák Bölcsőde étkeztetés ellátásáról szóló tájékoztatás és a szükséges
döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ahogy arról már értesülhettek a Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde működési
engedélyezési eljárása lezajlott, így július hónapban az intézményt meg tudjuk nyitni.
A működési engedélyben 30 napot kaptunk arra, hogy a törvényben szükséges dolgozói
létszámot az intézmény biztosítsa. Az előzetesen lefolytatott felvételi eljárásokat a
Bölcsődevezető Asszony lefolytatta, a kiválasztási eljárás lezajlott nemcsak a
kisgyermeknevelők és dajkák tekintetében, hanem a szükséges technikai dolgozó is felvételre
került. A dolgozók előző munkahelyükön már a felmondási idejüket töltik.
A bölcsődei beiratkozás lezajlott, innentől a szabad férőhelyekre azt folyamatosan biztosítjuk,
de az eddig jelentkezett gyermekek beszoktatása a július 4-i héttel megkezdődik.
Minden héten csoportonként egy-egy új gyermek beszoktatása kezdődik meg, a maximálisan
felvehető gyermeklétszám beszoktatása amennyiben a 28 fő jelentkezést előírjuk előre
láthatólag tíz hétig fog tartani.
A bölcsődei térítési díjakat az önkormányzat meghatározta, illetve az étkezési térítési díjakat is.
Terveink szerint az óvodai főzőkonyha látja majd el a bölcsődébe járó gyermekek
gyermekétkeztetési feladatait is.
Ugyanakkor az óvodai zárva tartásról már döntöttünk, melynek nem csak gazdasági okai
vannak, hiszen a szünetben a dolgozók az éves nagytakarítást is elvégzik.
Tekintettel a csekély gyermeklétszámra, mely hetente két fővel bővül, akik az első beszoktatós
héten még nem is étkeznek nem lenne rentábilis a saját konyhánkat megnyitni, így ajánlatot
kértünk a pilisvörösvári főzőkonyháról, amely az összes pilisvörösvári intézményt ellátja, hogy
a helyi bölcsődébe járó gyermekek étkezését is biztosítsák július, augusztus hónapban.
Az étkeztetéshez szükséges még az önkormányzatnak beszereznie egy megfelelő
szállítójárművet, illetve a megfelelő szállító edényzeteket.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntésekben hatalmazzon fel, hogy a
szükséges kötelezettségvállalásokat megtehessem.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Malmocskák
Bölcsőde megnyitásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Malmocskák
Bölcsőde gyermekétkeztetési feladataival kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy
július és augusztus hónapra szerződéssel más főzőkonyháról a beiratkozott gyermekek
gyermekétkeztetési feladatait ellássa.
Határidő:
Felelős: polgármester

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Malmocskák
Bölcsőde gyermekétkeztetési feladatainak ellátáshoz szükséges és a jogszabályokban
meghatározott szállító jármű és edényzet beszerzésére felhatalmazza a polgármester legfeljebb
3,5 millió forint értékben.
Határidő:
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. június 24.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Pilisi Klastrom Fesztivál ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. június 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzetes konzultációk alapján összeállítottuk a Pilisi Klastrom Fesztivál programtervét és
árazott költségvetését.
Az előzetes programtervet és költségkalkulációt az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Fesztivál
szervezésével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közösségi Ház igazgatóját, hogy a Pilisi
Klastrom Fesztivállal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és szerződéseket megkösse és
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Közösségi Ház igazgató

Pilisszentkereszt, 2022. június 24.

Peller Márton
polgármester

