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Sólyom László
Pilisszentkereszten
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke március
31-én látogatást tett Pilisszentkereszten, ahol találkozott a polgármesterrel, a szlovák kisebbségi önkormányzat vezetıjével, valamint a pilisszentkereszti önkormányzat képviselıivel.

Sólyom László köztársasági elnök nyilatkozata
Pilisszentkereszten folytatott megbeszélései után
„Tárgyaltam a polgármester úrral, tárgyaltam a helyi szlovák
önkormányzat elnök asszonyával és a helyi képviselıtestülettel. Arról gyızıdtem meg, hogy itt nem nemzetiségi
konfliktus van, hiszen a képviselı-testület tíz tagja közül
nyolc szlovák nemzetiségő, szlovákul beszélnek, és ık is
kifogásolták azt a beállítást, minthogyha itt szlovák-szlovák
vagy szlovák-magyar, egyáltalán nemzetiségi ellentétrıl
lenne szó. Úgy látom, hogy a faluban évtizedek óta, de
legalább 12-15 év óta húzódó személyi és politikai ellentétek vannak, és ezek robbantak most ki ebben a köntösben.
Azonban lehet megoldást találni. Azért jöttem most ide,
hogy megértessem a helybéliekkel Magyarország nemzetiségi politikáját, tehát azt, hogy a nemzetiségeknek kollektív
jogai vannak, azt, hogy önkormányzataik vannak, és azt,
hogy a helyi önkormányzatoknak a nemzetiségi önkormányzatokkal szemben is vannak kötelességei, hiszen ık
tartják fönn itt a nemzetiségi intézményeket is.

 Folytatás a 4. oldalon

30 éve alakult meg
a Pilis Táncegyüttes
Április 5-én tartotta ünnepi bálját a Pilis Táncegyüttes a
Közösségi Házban. A színes, több korosztályt felvonultató mősorra nagyon sokan voltak kíváncsiak, így aztán nem fért be mindenki a nagyterem nézıterére, a
folyosó is tele volt érdeklıdıvel.
Urbanics László és felesége Edit újra lelkesen álltak a
pilisszentkereszti táncosok mellé, hogy vezessék a
tánccsoportokat.
Gratulálunk kitartó és nemes munkájukhoz!
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30 éve alakult meg a Pilis Táncegyüttes
nemzeti közösség is. Nem a százalékok és statisztikai adatok számítanak egy közösség életében. Nem az számít,
hogy milyen anyagi javaink vannak. Egyedül az számít,
hogy saját nyelvünket, hagyományainkat, céljainkat meg
tudjuk-e ırizni egy másik kultúrában. Át tudjuk-e adni úgy,
hogy közben a befogadó nemzet hagyományaival közösségben boldogok vagyunk.
Ha igen, akkor lesz igazi örömünk. Akkor válunk egy olyan
közösséggé, amelynek tagjai bármikor képesek odafordulni
a másikhoz, még akkor is, ha annak bánata, problémája
van. Meg kell nyilvánulni az összetartó szeretetnek. Ez adja
a mindennapi örömöket. És ez fejezıdik ki a táncban.
Táncoljuk hát el közös örömünket, közös gondjainkat, hogy
összefogásunkkal és a történelem alakította összetartozásunkkal egymás jövıjét építsük, egymás boldogságát növeljük, hogy így egy szebb és jobb világban a tánc valóban az
öröm kifejezése legyen!

Orbán Vilmosnak, a NEMZETISÉGI
KULTURÁLIS EGYESÜLET, SZENTKERESZT
elnökének ünnepi beszéde
Hölgyeim és uraim!
Önök a Nemzetiségi Kulturális Egyesület Pilis Tánccsoportjának 30. születésnapjára rendezett bemutatóját fogják látni. A Német
Önkormányzatnak jutott az
a megtisztelı lehetıség,
hogy az egyesülethez
visszaudvarolhatta Urbanics László koreográfus urat
és hitvesét, hogy folytassák
áldásos
tevékenységüket
településünkön.
Tisztelt ünneplı közösség! Kedves vendégek! Születésnapot ünneplı táncosok!
Emberi létünk alapigénye a szabadság és a mozgás. Így
van ez az élıvilág más lényeivel is: mozognak, és ez a
mozgás a törvényeken belül végtelenül szabad, örömet adó.
Amikor egy növény rügyezik, levelet bont, kivirágzik, vagy
az állat fut, repül, úszik, tehát él, nem csak magának, hanem a benne gyönyörködı embernek is örömet ad. Mert az
élet, ha szemléljük, ha éljük, ha szabad, akkor derőt adó.
Ma tanúi lehetünk annak, hogy a nemzetek hogyan képesek
kifejezni életörömüket, élni akarásukat, szabadságvágyukat
a mozgással. Mert minden nemzet a saját, egyedi kultúrájában hagyományaiban – így í táncban is – kifejezi önmagát,
gondolatait, érzelmeit, az egyének küzdelmeit és örömeit.
Mi most a tánccal fejezzük ki azt, hogy van közös szabadságunk, van közös célunk, van közös jövınk és van közös
boldogságunk. A mindennapok viharai sorra mutatják azt a
tényt nekünk, hogy közös összefogással, egészséges ragaszkodással identitásunkhoz boldognak, élni akarónak
lehet maradni.
A tánc a testhez való visszatalálás legfontosabb eszköze,
testi tudatosságra tanít, segít érzelmeink kifejezésében és
megélésében. A táncolás közben befelé fordul a figyelem, a
táncos számára megszőnik a külvilág és annak minden
elvárása. Ebben a csendben találkozhatunk önmagunkkal,
lényegünkkel. Rádöbbenhetünk arra, hol akadtunk el, életünk mely területén van szükség másfajta szemléletmódra.
A tánc az ember intellektuális, szellemi, lelki megnyilvánulása.
A nemzeteknek szükségük van hagyományaik ápolására,
megélésére. De nagy feladat azok továbbadása is. Mi azért
adjuk át a felnövekvı nemzedékeknek, mert tudjuk: ezek
nélkül csak sodródó, a mának élı részei vagyunk egy formális közösségnek.
A történelem eseményei szétszórták a nemzeteket a világban. Így a közös kultúra, a saját identitás maradt az az
eszköz, mellyel bárhol meg tud maradni akár egy szőkebb

Komuniké poslanca Samosprávy
obce Mlynky Levente Galdu
Ako rodák z Mlynkov, zodpovedný poslanec miestnej obecnej
samosprávy, ako aj člen slovenskej menšinovej samosprávy XI.
obvodu Budapešti a aktivista slovenskej národnosti rovnako
odsudzujem všetky činnosti, politické potýčky, spory, hry a
rozhodnutia, ktoré narušujú dobrú povesť našej obce pred krajinou a
celým svetom.
Moja slovenská kultúrna identita je bezpochybná, národnostnú identitu
mám v srdci, o ktorej svedčím nepretržite po celej krajine, ale takisto aj v
zahraničí.
Pred dobrým polrokom sme hrdo stáli a boli príkladom pre Európu, svedčili
sme o tvorivej sile spolupráce, ktorá zvíťazila, veď za spoločný cieľ pracoval
spolu Slovák, Maďar a Nemec – nezávisle od politickej alebo náboženskej
príslušnosti –, aby sme vytvorili niečo hodnotného a trvalého v dejinách
Mlynkov a to v znamení pokojného spolužitia. Výsledok, ktorý sme dosiahli
a ktorý za podpory všetkých miestnych organizácií a inštitúcií, sme prežili a
hodnotili ako obrovský úspech.
Aj naďalej si myslím, že hľadiac do budúcnosti musíme mať pred
očami tie záležitosti a vybrať si tú cestu, ktorá nás spája, a nie tie ktoré nás
rozlišujú. Sú viacerí, ktorí chcú provokatívne rozdeliť miestnych občanov, ale
odpoveď na tú pálčivú otázku, že komu toto pomôže?! – nedajú.
Nejednotnosť – nech ide o hociakú záležitosť, určite nie je v záujme
obyvateľov obce a Mlynkov. Tam, kde neboli a nie sú konflikty,
roznecovanie nenávisti znamená obrovskú zodpovednosť.
Kráčať dopredu v budúcnosti na ceste vývoja môžeme iba v znamení
vzájomnej úcty, ak spoznáme a aj uznáme hodnoty jeden-druhého,
hodnovernou komunikáciou bez zaujatosti, objektívnymi informáciami, a
nemanipulujúc obyvateľstvo obce, štvajúc jedného proti druhému, veď už
časť občanov stojí nechápavo pred celou situáciou a krízou, ktorá sa tu
vytvorila.
V zrkadle hore uvedených dúfam, že pochopíte moje rozhodnutie, že
– ako nezávislý poslanec – sa dištancujem od tohto konfliktu, a aj v
budúcnosti som ochotný podporovať iba tie záležitosti, ktoré nás
povzbudzujú a podnecujú do spolupráce, cieľom ktorých je hľadanie
kompromisu – a to podľa svojho svedomia – v záujme pokoja
obyvateľov dediny, ako zástanca inteligentnej a otvorenej
komunikácie, slúžiac v prospech obce, podľa svojej poslaneckej
prísahy pred Bohom.
Jedinečná šanca Mlynkov spočíva práve v pestrosti a rôznorodosti
dediny – štýlovo, podľa mravného ponaučenia kráľa Sv. Štefana:
„...veď kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a
krehké.“
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
KÖZLEMÉNYE
tó iroda elhelyezésétıl, hanem a szlovák Önkormányzat és
a szlovák szervezetek hagyományırzı, kulturális tevékenységének aktivitásától függ.

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke – aki a
2006-os önkormányzati választásokon elvesztette a polgármesterségért folytatott versenyt – által jegyzett közlemény a szlovák nemzetiségő lakosok elleni támadásnak
állítja be Pilisszentkereszt Önkormányzatának tervezett
lépését, mellyel az – törvényi kötelességének eleget téve –
a Szlovák Önkormányzat és a 2006-os választásokon megalakult Német Önkormányzat részére egyenlı feltételekkel
kívánja biztosítani a két nemzetiségi képviselıtestület mőködéséhez szükséges elhelyezést. Ennek érdekében mintegy másfélmillió forint összegben felújított a falu középsı
részén elhelyezkedı, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
épületéhez kapcsolódó, különbejáratú összkomfortos helyiségcsoportot, amelyben mindkét nemzetiségi önkormányzat
önálló és kizárólagos irodahasználata biztosított. A felújított
helyiségcsoport a Szlovák Önkormányzat jelenlegi elhelyezésére szolgáló Szlovák Háztól mintegy 250 méterre, gyalogosan 3 percre található. Azon a helyszínen, amely már
két alkalommal szolgált a Szlovák Önkormányzat által szervezett fánkfesztivál helyszínéül, bizonyítván azt, hogy a hely
alkalmas az aktív nemzetiségi tevékenységre.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elhatárolódik attól a magtartástól, amely egyéni érdekek miatt nemzetiségi ellentéteket szít és saját vélt vagy valós jogainak
védelme érdekében mások jogainak csorbításától sem riad
vissza, úgy tüntetve fel a nemzetiségi önkormányzat új
irodába költöztetését, mintha az a falu szlovák lakossága
elleni rosszindulatú, diszkriminatív lépés lenne. Nem nevezhetı szlovákellenesnek az az önkormányzat – melyben
egyébként minden eddigi önkormányzatnál meghatározóbb
a szlovák nemzetiségőek aránya – amely:
• ingyenesen biztosítja a helyi és a regionális szlovák szervezetek elhelyezését,
• költségvetését jelentısen megterhelı módon, erején felül gondoskodik a szlovák nemzetiségi óvoda és
nyolcosztályos általános iskola fenntartásáról és küzd
megmaradásáért,
• az iskola és az óvoda alapító okiratában pótolva az
eddigi mulasztást, felveszi azok szlovák nyelvő megnevezését,
• szlovák nyelvtanfolyamot szervez és anyagilag támogat,
• a Szlovák Önkormányzat nyelvvizsga elıkészítı
tanfolyamát anyagilag támogatja,
• a Szlovák Önkormányzat rendezvényeit anyagilag
támogatja, helyet biztosít nekik, dolgozóit rendelkezésre bocsátja,
• a regionális pilisi szlovák civil egyesületben tagként
vesz részt és fizeti valamennyi pilisszentkereszti lakos
után a tagdíjat,
• segíti újjáéleszteni a szlovák táncokat is bemutató
nemzetiségi táncegyüttes mőködését,
• testvérközségi kapcsolatokat ápol szlovákiai településekkel,
• támogatja a szlovák nyelvő hitélet megerısödését.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata határozottan
visszautasítja azokat a vádakat, melyek szerint a tervezett
lépés a szlovák nemzetiség elleni fellépés. Az Önkormányzat a szlovák és német gyökerekkel egyaránt rendelkezı
település valamennyi lakójának érdekében köteles eljárni és
a nemzetiségek és a civil lakosság szervezıdéseit egyformán köteles támogatni. A Pilisszentkereszt Önkormányzata
tulajdonában álló Szlovák Ház 1997-ig Klubkönyvtárként,
majd 2000-ig Faluházként az egész település közösségi
életét szolgálta. 1997 évtıl – az akkori önkormányzat döntése alapján – kapta meg a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat bérleti díj megállapítása nélküli nem kizárólagos
használatra, a közüzemi díjak költségeinek önkormányzattal
közös viselésével, melyrıl azonban a határozattal ellentétesen megállapodás sosem köttetett. A ház mőködésének
teljes költségét azóta és jelenleg is Pilisszentkereszt Község Önkormányzata viseli. A jelenleg kizárólagosan a szlovák szervezetek által használt, egyébként komfort nélküli
helyiség nem kizárólagos használattal továbbra is a szlovák
szervezetek rendelkezésére áll, a Szlovák Önkormányzatnak az új helyen biztosított kizárólagos használatú irodáján
túl. A Szlovák Ház helyiségeit az Önkormányzat nem kívánja sem kizárólagosan használni, sem pedig más – civil vagy
egyéb – szervezet használatába adni. A Szlovák Ház a
jövıben a települési önkormányzati feladatellátást, valamint
a település közösségi céljait fogja szolgálni. Az, hogy a
közösségi célú használatnak mennyiben lesz majd a település szlovák jellegét meghatározó, a ház elnevezését igazoló
arculata, mennyire vonzza a pilisi régió szlovák lakosságát,
nem a nemzetiségi önkormányzati munkának helyet biztosí-

Pilisszentkereszt, amelyet múlt nyáron az Önkormányzat
támogatásával létrejövı, az „István, a király” címő rockopera
elıadása érdekében történı összefogásáról ismertek meg a
közeli és távolabbi települések, a helyi és országos sajtó,
sajnálatos módon most méltatlanul és igazságtalanul került
ismét a figyelem középpontjába. A településen továbbra
sincsenek nemzetiségi ellentétek, az egyéni érdekek és
helyi hatalmi törekvések lettek közösségi érdekként
feltüntetve és felerısítve. A falu fejlıdése érdekében
nem a helyi elhelyezési ügyek országos, sıt nemzetközi
politikai szintre emelésére, hanem konstruktív együttmőködésre és egymás kölcsönös elfogadására, megbecsülésére van szükség.
Pilisszentkereszt, 2008. március 26.
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Képviselı-testületi ülés,
2008. március 25.

 Folytatás az 1. oldalról

Sólyom László
Pilisszentkereszten

 Napirend elıtt Lendvai József tájékoztatta a képviselıtestületet az elmúlt napok eseményeirıl: Demjén Tamásné
PSzÖ-elnök nyilatkozatáról a www.luno.hu címő internetes
honlapon, a nagypéntek óta tartó ıt ért médiaérdeklıdésrıl, beleértve a nagyszombati és húsvétvasárnapi zaklatást is a szlovák TA3 televízió részérıl, az általa a
sajtónak eljuttatott közleményrıl. Megkérdezte a képviselıket, támogatják-e a közleménynek az önkormányzat nevében történı kiadását, a képviselı-testület többsége ezt
támogatta: 6 igen, 1 tartózkodás, 2 nem. (A közleményt
külön közöljük.)
 Lendvai József javaslatot tett arra, hogy a tervezett napirend 10. pontját az 1. helyen tárgyaljuk a nagy érdeklıdés
miatt (több szlovákiai tévéstáb, internetes honlap, újság
tudósítói voltak jelen az ülésen, ık folyamatosan dolgoztak,
ezzel mintegy nyomást gyakorolva a képviselıkre – még a
parlamentben sem forgathat bármennyi tévétársaság, ezt
mindenhol szabályozzák, esetünkben senki nem korlátozta
a médiamunkások tevékenységét). (8 igen, 1 nem)
 Kvintovics László javasolta a 10. pont levételét a napirendrıl. (7 nem, 1 tartózkodás, 1 igen)
 A napirendi javaslatot végül a képviselı-testület elfogadta. (7 igen, 1 tartózkodás, 1 nem)

Meggyızıdtem arról, hogy a szlovákságot és a szlovák
önkormányzatot semmiféle joghátrány nem érte, tehát ha
a törvénynek a betőjét nézzük, akkor minden rendben
van, van hivatali helyiség, van, sıt jobb, mint a mostani,
van költségvetés. Azonban jól tudjuk, hogy nem elég a
törvény betőjét betartani, vannak érzelmek, és kiváltképpen a nemzeti kisebbségek esetében az érzelmekre
különösen oda kell figyelni. Egyetértek azzal, ha a szlovákság sérelmezi, hogy el kell hagynia azt a hivatali helyiséget, amelyet magáénak érez. Ez nem volt szerencsés döntés. Másrészt viszont megértem az önkormányzat igényeit is, helyszőkében vannak, és a szlovák képviselık mondták, hogy ık azért szavazták meg ezt a döntést, mert ık az egész falut képviselve szeretnének jobb
körülményeket. Azt hiszem, hogy ezt az érdekellentétet
meg fogják tudni oldani, hiszen mind a polgármester úr,
mind a képviselı-testület, mind pedig a szlovák önkormányzat kész arra, hogy tárgyaljon. Holnap, úgy tudom,
össze fognak ülni, méghozzá közösen, az önkormányzat és
a szlovák önkormányzat, és a polgármester úr is vázolt
elképzeléseket, amelyeket nem az én tisztem ismertetni.
Tehát én azzal a jólesı érzéssel megyek el, hogy meg fogják oldani ezt a kérdést, amelynek ez a túlburjánzása valóban indokolatlan volt.
Tehát végül is úgy érzem, hogy a külföldi reakciók indokolatlanok voltak, itt nem magyar-szlovák ellentétrıl van
szó. Boldog lennék, hogyha Szlovákiában bármelyik
helységben a magyaroknak lenne önkormányzata, hogyha
ott is mőködnének regionális önkormányzatok, mőködne
országos önkormányzat, és hogyha a magyarok nem jogi,
hanem érzelmi sérelemre is ilyen támogatást kapnának a
szlovák kollégámtól.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a mi hozzáállásunkat az
itteni nemzetiségekhez egyáltalán nem befolyásolja az,
hogy a magyarok külföldön milyen helyzetben vannak, mi
ettıl teljesen függetlenül adunk meg minden pozitív
diszkriminációt a kisebbségeknek.”

 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról:
23/2008. sz. önkormányzati határozat:
Az óvoda nyári zárva tartásáról a szülık tájékoztatása megtörtént.
24/2008. sz. önkormányzati határozat:
Az iskola elsı évfolyamára történı beiratkozás idıpontjáról a
szülık tájékoztatása megtörtént.
30/2008. sz. önkormányzati határozat:
A PSzÖ részére 100 000 Ft el lett utalva, az önkormányzati szlovák nyelvtanfolyamot folyamatosan fizetjük számla ellenében.
31/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisi Klastrom Szolgáltató Közhasznú Társaság közhasznú
szerzıdésének meghosszabbítása megtörtént.
33/2008. sz. önkormányzati határozat:
1. Zavarkó Mihály illetve a szakminisztérium megkeresése a
2007-ben végzett közmővelıdési átvilágítás ügyében folyamatban
van.
2. A Közösségi Ház alapító okiratának módosításáról szóló tervezet elkészült, melyet a képviselı-testület a következı ülésen
tárgyal.
3. Berényi Ildikó munkaköri leírása elkészült.
4. A Közösségi Ház igazgatói irodájába internet- és telefonkapcsolat létesítése, telefonkészülék (hordozható) vásárlása, számítógép telepítése folyamatban van.
5. A Közösségi Ház szervezeti és mőködési szabályzatának
tervezete elkészült, melyet a képviselı-testület a következı ülésen tárgyal.
6. A feladatok elvégzésének és a határidık betartásának ellenırzése folyamatos.
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1. napirendi pont:

A SZLOVÁK HÁZ HASZNÁLATÁNAK
SZABÁLYOZÁSA

Lendvai József ismertette az elıterjesztését: a képviselı-testület a Szlovák Ház (1997-ig Klubkönyvtár, 19972000 között Faluház) használatáról
korábban
több
határozatban
(89/1997., 69/1999., 6/2000.) intézkedett. Kizárólagos használati joggal
használ a ház emeletén egy közös
irodát a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat és a Pilisi Szlovákok
Egyesülete és Regionális Kulturális
Központja. Itt nyert elhelyezést az
Országos Szlovák Önkormányzat
Regionális Központja és a Pilisszentkereszti Szlovákok Szervezete.
Az irodát az önkormányzat bérleti díj
megállapítása nélkül, a közüzemi díjak
közös teherviselésével biztosította (a
költségeket 1999 óta az önkormányzat
egyedül viseli). Az emeleti klubhelyiségben a határozat szerint az Idısek
Klubja mőködik, gyakorlatban a Pávakör használja. A földszinti nagyterem
az önkormányzat tanácsterme. A törvényi szabályozás értelmében az
önkormányzat feladata, hogy a helyi
kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez szükséges helyiséget biztosítsa,
mőködésével összefüggı tevékenységében támogassa, úgy, hogy az a
helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását ne akadályozza.
Önkormányzatunk kötelessége a 2006
októberében alakult Pilisszentkereszti
Német Önkormányzat mőködéséhez
szükséges helyiség biztosítása is. A
Polgármesteri Hivatal hatósági és
önkormányzati feladatellátásához és
protokolláris feladatok ellátásához is
szükséges a Szlovák Ház valamennyi
helyiségének használata, ami a jelenlegi állapotban nem lehetséges. Falunk kevés közösségi térrel rendelkezik, ezért szükséges a rendelkezésre
álló közösségi terek használatánál az
egyes társadalmi szervezetek és
egyesületek számára egyenlı jogokat
biztosítani.
Ezért az épület használatát, hogy a
szükséges és igényelt funkciókat a
község házaként elláthassa, nyitottabbá kell tenni, meg kell szüntetni a

kizárólagosságokat és egyes funkciókat máshol kell elhelyezni. Az állandó
és elsıdleges önkormányzati feladatellátás és igénybevétel mellett lehetıvé kell tenni az alkalmi és idıszakos
civil felhasználást.
Tavaly elkezdıdött és mára befejezıdött az iskola melletti, Rákóczi út 12.
szám alatti leromlott állapotú szolgálati
lakás felújítása és kisebbségi önkormányzati irodaházzá történı kialakítása.
Demjén Tamásné elmondta, hogy ıket
derült égbıl villámcsapásként érte az
elıterjesztés, nem volt errıl elızetes
tárgyalás. Értesítették a médiát. Itt járt
Juraj Migaš szlovák nagykövet. Az
ülés elıtt tárgyalt a községi önkormányzat a PSzÖ-vel. Szerinte további
tárgyalásoknak nincs értelme, ha a
képviselı-testület elfogadja a határozati javaslatokat. Szerinte egy szlovákellenes folyamat zajlik Pilisszentkereszten. Az önkormányzat
felfüggesztette a kétnyelvő újságot, ez
a mostani ügy csak a folyamat kicsúcsosodása. Elmondta, hogy az irodának szimbolikus jelentısége van, itt a
szlovákok többségben élnek, és a
Szlovák Házban van a legjobb helye a
vezetıiknek és a szervezeteiknek. Úgy
gondolja, hogy a felajánlott iroda nem
alkalmas nekik. Elmondása szerint
csak két szervezetnek kellene elmenni, ami megosztaná a szlovákságot.
Ezért közös levélben tiltakozik az
érintett öt szervezet, melyben leírják,
hogy tevékenységüket közösen végeznék továbbra is, a tervezett döntés
pedig nemzetiségi érdekeket sért, a
képviselı-testület álljon el ettıl a
szándékától.
Lendvai József elmondta, hogy mindössze egyetlen funkció, az iroda kerülne át az iskola mellé. A PSzÖ más
célokra továbbra is használhatja a
Szlovák Ház helyiségeit.
Rusznyák János elmondta, hogy
Pilisszentkereszten nem kellene a falu
lakosait kettészakítani olyan interneten
megjelenı nyilatkozatokkal, hogy itt a
szlovák feliratokat letépik.
Demjén Tamásné elmondta, hogy
Rusznyák János németnek mondja
magát (a kisebbségi választói névjegyzék titkos – G. L.). Neves személyiségekrıl, politikusokról beszélt, akik
Pilisszentkeresztre látogattak eddig.
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Lendvai József azzal a kéréssel fordult
a PSzÖ-höz, hogy az ijesztgetéseket
fejezzék be (pl. az iskolás gyerekek
szüleinek eljuttatott kérdıív kapcsán),
mert most már nemzetközi méretővé
vált ez a riogatás. Ennek semmi alapja
nincs. Kérte viszont a PSzÖ segítségét az iskolaépület rendbehozásában,
tornaterem építésében stb. Sajnálatos,
hogy a szlovákiai szlovákok azt látják,
hogy nálunk egy iroda a legnagyobb
probléma. Sajnos a helyi szlovákságnak sem áll rendelkezésére olyan
épület, ahol nagyobb rendezvényeit meg
tudná tartani. Ehhez kéri a segítséget.
A képviselı-testület szavazott arról,
hogy megadja-e a szót Havelka Józsefnek, ı ugyanis nem szerepelt a
meghívottak között. (5 nem, 2 tartózkodás, 2 igen)
Kvintovics László elmondta, hogy a
PSzÖ-t akarata ellenére akarjuk másik
irodába költöztetni, nem történtek meg a
megfelelı lépések, elızetes tárgyalások.
Záluszki Ildikó megkérdezte Demjén
Tamásnét, hogy miben sérti a szlovák
lakosokat, hogy az 5 tagú PSzÖ másik
irodában fog dolgozni.
Demjén Tamásné azt felelte, hogy ezt
nem így kell kezelni, ez egy folyamat
része. Az iskolai kérdıív esetében is a
szülık véleményét „kicsikarta” az
önkormányzat arról, hogy milyen nyelv
tanítása iránt van igényük. Egyben
módosító javaslatot tett, hogy a döntést halassza el a képviselı-testület.
Galó László elmondta, hogy a kérdıív
kiadása jogi kötelezettség volt, a nemzetiségi nyelv oktatása iránti igényt
minden tanévben fel kell mérni. A
gyerekek szüleinek a kérdésekre adott
válasza pedig teljesen önkéntes volt,
nem „csikarta ki” senki, hiszen mindenki szabadon dönthet errıl.
Peller Mónika azt kérdezte, hogy a
Pilisszentkereszti Német Önkormányzat miért áll egyenes arányban a
PSzÖ-vel.
Lendvai József elmondta, hogy mindegyik kisebbségi önkormányzat számára a törvény szerint helyiséghasználatot kell biztosítania az önkormányzatnak. Elmondta továbbá, hogy az
elmúlt években összemosódtak a
szervezetek, a funkciók, személyi
átfedések voltak.
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 Nem elvenni akarunk senkitıl,
hanem bizonyos funkciókra újat adni,
illetve kinyitni a Szlovák Házat. Néhány
szervezet be van ugyan jelentkezve, de
a Ház jellege ezt nem mutatja.
Jánszki István az elızményekrıl beszélt, melyek 2006 novemberére nyúlnak vissza. Akkor merült fel elıször,
hogy az iskolai volt szolgálati lakásban
kapna helyet a két kisebbségi önkormányzat. Elmondta, hogy szerinte mi
mindent kapott eddig a falu a szlovák
pénzekbıl: a templom szószékét, a
jobb oldali oltárt ebbıl újították fel. Fél,
hogy a továbbiakban elmaradnak ezek
a segítségek.
Lendvai József azt szeretné, ha a
támogatás megmaradna. Elmondta azt
is, hogy jelenleg az irodához még
tőzkulcsa sincs az önkormányzatnak.
Elıfordult az is, hogy a fenti klubhelyiségben egy fontos gyámügyben tartottak megbeszélést, miközben a PSzÖalelnök az irodában tartózkodott nyitott
ajtó mellett… Beszélt arról is, hogy a
tervezett megoldás a helyiség kihasználtságán is javít, mely most szerinte 2
%-os. A Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központja jelenleg ingyen használja a helyiséget. Ez
egy regionális civil szervezet, melybe
tagdíjat fizet az önkormányzat minden
pilisszentkereszti lakos után. Elmondta
azt is, hogy nem akarunk új szervezeteket bejegyeztetni a Házba.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy ıt szlovák nemzetiségőként megdöbbentik
Demjénné vádjai. Szerinte az normális, ha egy témáról többféleképpen
gondolkodunk. Ez nem azt jelenti,
hogy ık, a PSzÖ jobban képviselik a
nemzetiséget. Reméli továbbá, hogy
nem attól függ a nemzetiségi támogatás, hogy hol helyezkedik el a PSzÖ
irodája. Kérte, hogy a PSzÖ tartsa
tiszteletben a másként gondolkodó
szlovákok véleményét is. İ ugyanis nem
veszi a bátorságot, hogy szlovákellenesnek nevezze, aki nem ért egyet vele.
Peller Mónika megkérdezte, hogy az
önkormányzat hogyan segíti a Pilis
Táncegyüttes mőködését, ha a német
önkormányzathoz folyik a támogatás.
Becságh András elmondta, hogy a
táncegyüttest a Nemzetiségi Kulturális
Egyesület tartja fenn, nem a PNÖ.

Demjén Tamásné újra bejelentette,
hogy javasolja a döntés elhalasztását
2008. december 31-ig. (5 nem, 1 tartózkodás, 4 igen)
Ezután Demjén Tamásné javasolta,
hogy a képviselı-testület adjon szót a
jelenlévı Gregor Papucseknek. (6
igen, 3 tartózkodás, 1 nem)
Gregor Papucsek elmondta, hogy
csodálkozik, hogy egyáltalán szóba
jöhetett ez a határozati javaslat. Nem
látja, miért fontos ez. Ez szlovák község, itt mindenki szlovákul beszélt. A
magyar nemzetiségi oktatáspolitikáról
elítélıen nyilatkozott. Elmondta, hogy
„amit Önök tesznek, azt már figyeli
egész Szlovákia. Az egész világ.”
Megkérdezte: „Vonuljunk ki, csak mert
Önök idejöttek? Ki hívta ide Önöket?”
Lendvai József kikérte magának ezeket a kifejezéseket. Elmondta, hogy
Gregor Papucsek csak ilyen alkalmakkor jár ide Budapestrıl. A Pilisszentkereszti Hírmondó-Pilíšan címő
újságról elmondta, hogy létrehozói
éppen mi voltunk (1995-ben az akkori
ifjúsági- és sport bizottság, melynek
elnöke Lendvai József volt, külsıs
tagja pedig Galó László). A mostani
Pilíšanban pedig több a magyar szöveg, melyekben jórészt a községi
önkormányzatot vádolják.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy ez a 10
képviselı nem puccsal került ide,
hanem választással.
Becságh András kérte, hogy Papucsek
úr ne rágalmazza ıt tovább cikkeiben.
Felhívta Gregor Papucsek figyelmét,
hogy Havelka József 12 évi polgármestersége alatt miért nem próbálták
meg szlovák tannyelvővé tenni az
általános iskolát. Megígérte, hogy ı a
maga részérıl ezt kezdeményezni fogja.
Kecskésné Hoffner Klára név szerinti
szavazást javasolt. (10 igen)
Galda Levente és Kvintovics László
bejelentették, hogy nem vesznek részt
a szavazásban az elızetes párbeszéd
hiánya miatt.
A szavazás eredménye: igen: Lendvai
József, Becságh András, Galó László,
Kecskésné Hoffner Klára, Rusznyák
János, Záluszki Ildikó, nem: Jánszki
István, Peller Mónika.
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A határozatok:
a) A Szlovák Ház emeleti klubhelyiségét és földszinti nagytermét, mely
az önkormányzat tanácsterme,
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatok és a község bejegyzett
társadalmi szervezetei részére közcélú rendezvényekhez költségtérítés nélkül rendelkezésre bocsátja.
Az egyéb társulások, társaságok
díjszabás mellett vehetik igénybe.
Ennek mértéke: 800 Ft/óra. A helyiségek használata a Polgármesteri
Hivatalban vezetett elıjegyzési
naptárban történı írásos igénylés
alapján történik. Az önkormányzati
feladatellátás elsıbbséget élvez a
civil felhasználással szemben.
Határidı: 2008. 04. 01.
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2008. március 31-tıl a
Rákóczi utca 12. szám alatt, az Általános Iskola épületében lévı lakásban biztosít helyet a PNÖ, a PSZÖ
és a PSZERKK mőködéséhez, külön-külön helyiségben közös konyha- és fürdıhasználattal. Az épület
használatának részleteirıl az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal együttmőködési megállapodásban állapodik meg. A
PSZERKK a közös helyiség használatáról a PSZÖ-vel állapodik meg. A
képviselı-testület jelen határozatával a 89/1997. sz. önkormányzati
határozat hatályát veszti.
Határidı: 2008. 04. 01.
c) A Szlovák Ház emeleti irodahelyiségének funkciója 2008. április 1-tıl
önkormányzati és civil iroda, elsıdlegesen hatósági és önkormányzati
feladatok ellátására, valamint protokoll tárgyaló, melyet az önkormányzat mellett a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek
egyaránt térítésmentesen igénybe
vehetnek. A képviselı-testület jelen
határozatával a 69/1999. sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.
Az épületben továbbra is mőködik:
Pilisszentkereszti Szlovákok Szervezete, SZKK Szlovák Kulturális
Regionális Központ Pilisszentkereszt, és a Pávakör.
Határidı: 2008. 04. 01.
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2. napirendi pont:

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL

A beszámoló elıterjesztıje a szociális
bizottság elnöke és a polgármester
voltak, készítıje pedig Szmetana
Mihályné szociális ügyintézı. Az önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról szóló 6/1997. (IV. 28.) sz.
rendelet szabályozza Pilisszentkereszt
községben a rászorultak részére nyújtandó pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, az egyes támogatás
mértékét, a szociális ellátások megszőnési módját. E rendelet elıírja,
hogy a költségvetési évet követıen be
kell számolni az átruházott hatáskörben végzett tevékenységrıl.
A 2007. évben elıirányzott 7 MFt
felhasználásra került. A kérelmek
elbírálása a polgármester és a szociális bizottság hatásköre.
Természetben nyújtott szociális ellátás, köztemetés és egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítás nem történt. Szociális szolgáltatáson belül étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti igény nem merült fel.
Ebben az évben is a pénzbeli támogatás volt a mérvadó. A kérelmeket lehetıségeinkhez képest megpróbálták
teljesíteni, de történt elutasítás is.
Ebben az évben az önkormányzat 317
családot, ezen belül 345 fıt részesített
valamilyen támogatásban, ebbıl 60 fı
kap rendszeres támogatást. A polgármester hatáskörébe tartozó felhasználás az alábbi: rendszeres szociális
segély: 1 család – 291 000 Ft; átmeneti segély (karácsonyi segélyezés):
156 család (161 eset) – 783 000 Ft;
temetési segély: 19 család – 243 810
Ft; ápolási díj (méltányos): 11 család –
2 899 480 Ft; ápolási díj (normatív): 3
család – 1 153 000 Ft. Összesen:
5 370 290 Ft.
Idıskorúak járadékára kérelem nem
érkezett. Rendszeres szociális segélyezettünk évek óta 1 fı, nem változott.
2007-ben is, szokásunkhoz híven, a
községben élı 70 éven felüli személyek a karácsonyi ünnepek alkalmával
egyszeri támogatásban részesültek.

Összesen 552 000 Ft támogatás lett
kifizetve karácsonyi segélyként 138 fı
részére.
A szociális bizottság hatáskörébe
tartozó szociális, valamint gyermekvédelmi támogatás felhasználása: rendszeres gyermekvédelmi egyszeri támogatása: 16 család, 39 gyermek –
195 000 Ft; rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás: 15 család, 30 gyermek –
236 000 Ft; lakásfenntartási támogatás (méltányossági): 9 család –
354 900 Ft; lakásfenntartási támogatás (normatív): 9 család – 164 300 Ft;
közgyógyellátásra jogosító igazolvány:
23 fı – 592 000 Ft; alapítvány (felsıoktatási intézményben tanulóknak): 5 fı –
100 000 Ft. Összesen: 1 642 200 Ft.
A támogatást kapott családok közül
van olyan, aki többféle támogatásban
is részesült.
A beszámolót a Szociális Bizottság
elfogadásra javasolta a képviselıtestületnek.
A határozat:
A képviselı-testület a szociális
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. (10 igen)
3. napirendi pont:

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

A normatív állami hozzájárulásokkal
és a központosított elıirányzatokkal az
önkormányzat
költségvetését
a
210/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet
alapján kötelezı módosítani.
A jelenlévı Bartha Gyula könyvvizsgáló a módosítást elfogadásra javasolta.
A képviselı-testület a módosítást
támogatta. (10 igen)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a 2/2007. (II.14.) sz. rendeletét a
(továbbiakban : R) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§ A R. 1.§ (1-2) bekezdésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.§ /1/ A képviselı-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
összes bevételét és kiadását 288.199
ezer forintról 994 ezer forinttal megemeli és 289.193 ezer forintban állapítja meg.

/2/
Az önkormányzati hivatal bevételét és kiadását 273.098 ezer
forintról 994 ezer forinttal megemeli és
274.092 ezer forintban határozza meg.
/3/
Az általános iskola bevételét és kiadását 138.262 ezer forintról 509 ezer forinttal megemeli és
138.771 ezer forintban határozza meg.
2.§ A R. 1. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. sz. melléklete lép.
3. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
4. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

Elıterjesztésében Lendvai József
leírta, hogy a képviselı-testület 2008.
február 25-ei ülésén döntött az iskola
önálló gazdálkodásának megszüntetésérıl. Ez a döntés jelentıs többletfeladatot hárít a hivatalra, ezért javasolja
a hivatalnál lévı 0,5 fı státusz megszüntetésének visszavonását.
Galó László azt kérdezte, hogy ezután
2,5 üres álláshely lesz a hivatalban?
Baranyák Szilvia jegyzı azt felelte,
hogy igen. Eddig nem volt megfelelı
jelentkezı a meghirdetett álláshelyekre. Az iskola önálló gazdálkodásának
megszőnése után a jelenlegi gazdasági vezetı jön a pénzügyre a hivatalba.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a 4/2008. (II. 26.) sz. rendeletét a
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A R. 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
2.§
Ezen rendelet kihirdetése
napján lép hatályba.
(9 igen, 1 tartózkodás)
5. napirendi pont:

A KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJÁNAK
BESZÁMOLÓJA

Berényi Ildikó 2007 júliusától az intézmény vezetıje, beszámolója így a
2007. év második felére terjed ki.
Galó László azt kérdezte, hogy azok
az egyesületek, amelyek tevékenységet folytatnak a Házban, oda vannak-e
bejelentkezve?


7

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Berényi Ildikó azt felelte, hogy nem
székhelyük a Ház, ott csak tevékenykednek, mősorokat rendeznek, stb.
Becságh András elmondta, hogy régebben csak a Somvirág Egyesületnek, a Polgári Kör Egyesületnek kellett
fizetnie a használatért, voltak rajtuk
kívül kivételezettek, akiknek nem kellett.
Záluszki Ildikó azt kérdezte, hogy a
terembérleti díjak megállapítása óta
mennyire növekedtek a bevételek? Ki
fizet terembérleti díjat jelenleg?
Berényi Ildikó elmondta, hogy az
egyesületek március végéig kaptak
haladékot a bérleti díjak befizetésére.
Jelenleg csak a Somvirág Egyesület
jóga-köre, a torna és a zenebölcsıde
fizet. A taekwon-do és a Kolibri tánccsoport nem fizet addig, amíg a PILE
SC dolgai nem rendezıdnek.
A határozat:
A képviselı-testület a Közösségi
Ház igazgatójának beszámolóját
elfogadta. (9 igen, 1 tartózkodás)
6. napirendi pont:

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS FİÉPÍTÉSZI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az elıterjesztı Lendvai József elmondta, hogy a település rendezési
tervének készítése, a település területén tervezett fejlesztések és valamenynyi építészeti feladattal kapcsolatosan,
a megfelelı döntések elıkészítéséhez
szakmai véleményezésre és építészeti
tanácsadásra van szüksége önkormányzatunknak. Néhány évig díjazás
ellenében már alkalmazott az önkormányzat fıépítészt. A jelenlegi költségvetési helyzetünkben nem elhanyagolható tényezı, ha mindezt a
szakmai segítséget valaki szakmai
elhivatottságból, megbízási díjazástól
mentesen vállalja.
Bartha Gyula könyvvizsgáló elmondta,
hogy ha a következı napirendi pontban elfogadjuk az „Arch and art” céget
tervezı cégnek, akkor a fıépítész
tevékenysége összeférhetetlenné válik
ezzel a céggel, hiszen rokoni kapcsolatban áll az említett céggel.
Peller Mónika azt kérdezte, hogy a
leendı fıépítész ingyen dolgozna? Ezt
nehezen tudja elképzelni, hiszen az

elızı ciklusban sokat keresett a fıépítész asszony, akinek volt fogadóórája is.
Baranyák Szilvia javasolta a megbízási szerzıdés kiegészítését az összeférhetetlenségi szabályokkal.
A napirendi pont tárgyalását a képviselı-testület a következı ülésre halasztotta. (9 igen, 1 nem)
7. napirendi pont:

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ÉPÍTÉSZTERVEZİI TEVÉKENYSÉGRE

A jelenlegi pályázati rendszer nem
hagy túl sok idıt egy-egy pályázat
kiírásától a benyújtási határidıig. Így
aki nem rendelkezik legalább engedélyes terv szintő beruházási, építészeti
tervekkel, annak jelentısen megcsappannak az esélyei a sikeres pályázásra – ismertette elıterjesztését a polgármester. Gazdasági programunkban
és idei költségvetésünkben is több
olyan fejlesztési elképzelés szerepel,
melynek terv-szintő kidolgozása szükséges. Költségvetésünk szőkössége
azonban nem teszi lehetıvé, hogy
valamennyi tervezési feladatra már
most forrást találjunk. A pályázatok
többsége esetében a kivitelezés támogatásán túl elszámolhatók a tervezés és elıkészítés költségei is. Így
sikeres pályázat esetén a tervezés is
finanszírozható. A sikeres pályázat
alapfeltétele viszont a már meglévı
terv. Ebbıl az ördögi körbıl léphetünk
ki a mellékelt együttmőködési megállapodás aláírásával. Ennek alapján
elkészülnek az általunk kívánt építészeti tervek, melyek csak sikeres pályázat, vagy más forrásból történı megvalósítás esetén kerülnek számlázásra.
A határozati javaslattal kapcsolatban
közbeszerzési problémák merülhetnek
fel – mondta a könyvvizsgáló. Így
aztán az a módosító javaslat született,
hogy ezen problémák tisztázása utánra halasszuk el ezt a döntést is. (8
igen, 2 tartózkodás)
8. napirendi pont:

párút terve is, mely érinti a csomópont
melletti park területét is részlegesen,
valamint az orvosi rendelı elıtti murvás területet. A jelenlegi parkolásra
használt terület csökkenése miatt az
egészségügyi centrum elıtti és melletti
terület rendezésével, a mély, kövezett
vízfolyásmeder lefedésével a kerékpárútra és járdára felhasznált terület
pótolható, és a csomópont terve a
parkoló-kialakítással, a zöldterületek
rendezésével, valamint a megváltozó
közvilágítás tervezésével komplex
egésszé tehetı.
Jánszki István javasolta, hogy a Dobogókıi úti járdát is tervezzük be.
Becságh András azt mondta, a felsı
buszmegálló és a csomópont tervezésére van pályázati lehetıség.
Lendvai József kérte, legyen a járda
egy külön javaslat.
Záluszki Ildikó közölte, ı minden közlekedésbiztonsági beruházást támogat, kérjen árajánlatokat a polgármester a járdához.
Becságh András javasolta, tegyük ki
közszemlére az eddig elkészült terveket.
Rusznyák János azt mondta, a
Pomázi útra is kellene járda.
Jánszki István továbbra is fenntartotta
javaslatát a járda tervezésére.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy ez a
pályázatba nem fér bele, javasolta,
legyen errıl inkább külön határozat.
A határozatok:
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a TANDEM
Mérnökiroda Kft-tıl a mellékelt árajánlatban szereplı tervezési munkákat az árajánlatban szereplı áron.
(696 000 Ft)
b) A képviselı-testület megbízza a
polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a Pomázi út és a Dobogókıi út teljes szakaszára vonatkozó járdatervezésre.
(9 igen)
9. napirendi pont:

TELEPÜLÉSI CSOMÓPONT TERVEZÉSE

BELTERÜLETI VÍZELVEZETÉSTERVEZÉS, PÁLYÁZAT

Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy a Pomázi út – Dobogókıi
út – Fı út csomópontba már elkészültek a forgalomlassító szigetek tervei. A
csomóponthoz kapcsolódik a kerék-

Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy az elmúlt tíz évben több
alkalommal is veszélyeztette falunk
egyes részeit egy-egy nagyobb nyári
zápor esetén a csapadékvíz.
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A belterületekre veszélyes víz- és
hordalékelöntések megakadályozásához megfelelı létesítmények, záportározók építése, valamint a helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentésére
a belterületi csapadékvíz-árokrendszer
kiépítése szükséges. A meglévı Fı
utcai vízelvezetı árkok állapota kritikus, karbantartásuk nehézkes és felújításuk a jelenlegi formájukban nem
lehetséges, mivel a Fı út átalakításának a járdák felújításán és a kerékpárúttal történı kiszélesítésén túl része a
zárt csapadékvíz-elvezetési rendszer
kialakítása is. A kiszélesítés ugyanis
csak ezen a módon oldható meg. A
kerékpárút-tervek már rendelkezésünkre állnak. Tervezıi ajánlat áll
rendelkezésre a zárt csapadékvízelvezetésre és záportározó létesítésére.
Kvintovics László azt kérdezte, mit
jelent a záportározó?
Lendvai József azt felelte, hogy gáttal
elzárható szakaszt a patakon.
Kvintovics László szerint eddig azért
öntött ki a patak, akadályba ütközött a
víz. İ inkább patakrendezést javasol.
Rusznyák János azt kérdezte, hol lesz
a záportározó helye?
Lendvai József azt felelte, a Hoffmanpanzió fölötti patakrészen.
Jánszki István elmondta, hogy a Mester utcai vízelvezetés sincs megoldva,
ı ezt szeretné.
Lendvai József azt mondta, ezzel a
következı ülésen foglalkozunk.
Kecskésné Hoffner Klára közölte, hogy
ezek sajnos régi problémák.
A határozatok:
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Fı út kétoldali zárt rendszerő csapadékvíz
elvezetésére vonatkozó vízépítés
vízjogi engedélyes és kiviteli tervek
elkészítését a két befogadó patak
között, a mellékelt árajánlat alapján
a Plan-Etalon Mérnökiroda Kft-tıl.
(600 000 Ft) (9 igen)
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Pilisszántói út szelvényezés szerinti jobb
oldalán a Dera-patak és a temetı
bejárata közötti szakasz zárt rendszerő csapadékvíz elvezetésére

vonatkozó vízépítés vízjogi engedélyes és kiviteli tervek elkészítését a
mellékelt árajánlat alapján a PlanEtalon Mérnökiroda Kft-tıl. (150 000
Ft+áfa) (9 igen)
c) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy kösse meg a Derapatakon létesítendı záportározó
elvi vízjogi engedélyes tervezésére
vonatkozó tervezési szerzıdését a
mellékelt formában és tartalommal.
(996 000 Ft) (8 igen, 1 tartózkodás)
d) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján kösse
meg a mellékelt szerzıdést a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés” KMOP-2007-3.3.1 „B” komponens kódszámú pályázat megírására az ADDEX Kft-vel. (50 000 Ft,
illetve elnyert támogatás 2%-a+áfa)
(9 igen)
10. napirendi pont:

HELYI PÁLYÁZATI ALAP
A Pénzügyi Bizottság elnöke, Galó
László elıterjesztésében leírta, hogy
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 2007.
április 24-én megtartott ülésén a
38/2007. sz. önkormányzati határozatával a 2007. évi költségvetésben
létrehozott pályázati alap felhasználását átruházta a pénzügyi bizottságra.
A képviselı-testület az idei költségvetésében is elkülönített a Helyi Pályázati Alapba a tavalyi összeggel megegyezı 2 millió forintot. Javasolta a
képviselı-testületnek, hogy az idei
évben is ruházza át ezen feladatot az
önkormányzat pénzügyi bizottságára.
A bizottság 2008. évi március 11-i
ülésén meghatározták a Helyi Pályázati Alap támogatási elveit, elfogadták
a pályázati adatlapot és a 2008. évi
pályázati kiírást. A jelenlévı 4 bizottsági tag 4 igennel a fent említett dokumentumokat elfogadta, és egyben
kijelentette, hogy ezen dokumentumok
a képviselıt-testület jóváhagyásával
válnak hatályossá.
Galda Levente javasolta, hogy ezt a
hatáskört ne adja át a képviselıtestület. (4 nem, 2 tartózkodás, 3 igen)
Galó László elmondta, a civilek támogatása a fı cél, nem más.
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Rusznyák János szerint az operatív,
bizottsági döntés a megfelelı ebben
az esetben. Ezt Kecskésné Hoffner
Klára is megerısítette.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy ı már
vett részt tavaly ilyen pénzügyi bizottsági
ülésen, mivel az nyílt volt, véleményét
meghallgatták a bizottság tagjai.
Kvintovics László ad-hoc bizottság
felállítását javasolta, mely a pénzügyi
bizottság tagjaiból és belıle, valamint
Galda Leventébıl állna. (3 igen, 3
tartózkodás, 3 nem)
Kvintovics László javasolta azt is, hogy
a határozati javaslatokban a Pénzügyi
Bizottság helyett a képviselı-testület
neve szerepeljen. (3 igen, 6 tartózkodás)
Végül a képviselı-testület az eredeti
javaslatot fogadta el.
A határozat:
A képviselı-testület a 2008. évi
költségvetésében létrehozott pályázati alap felhasználását átruházza
pénzügyi bizottságára az alábbi
feltételekkel:
1. A pénzügyi bizottságnak szabályzatot kell készíteni a pályázati alap felhasználásáról.
2. 2008. április 30-ig pályázati
felhívást kell közzétenni önkormányzati támogatás elnyerésére.
3. A támogatásról és annak feltételeirıl, figyelembe véve az Áht.
rendelkezéseit, a pénzügyi bizottság dönt.
Az elızetesen meghirdetett 11. napirendi pont: „Török Péter kérelme”
mégsem került napirendre, mert a
jegyzı szerint a kérdés bonyolultabb
annál, hogy a képviselı-testület most
döntsön róla, ez egy hatósági ügy, és
még nem kellıen elıkészített. Javasolta a napirendrıl való levételt. (9 igen)
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ:
→ Főkaszára illetve illegális hulladék-

lerakó megszüntetésére vonatkozó
pályázatot adott be az önkormányzat a
Somvirág és a Dobogókı Egyesülettel
közösen. A pályázatok megírása
20 000 Ft-ba került.
→ Március 1-tıl láthatjuk a Kevély TV
adását az önkormányzati csatornán.
→ Megköszönte a lakosság részvételét a testvérközségi szerzıdés aláírásán és a március 15-ei ünnepségen.

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Rendkívüli képviselı-testületi ülés, 2008. április 1.

A Lendvai József által felolvasott napirendi javaslatot a képviselı-testület
elfogadta.

Pilisszentkereszt páratlan lehetısége
éppen sokszínőségében rejlik – stílszerően, Szent Istvánt idézve: „…mert az egynyelvő és egyszokású ország gyenge és
esendı.”

Napirend elıtt Galda Levente egy
közleményt olvasott fel:

1. napirendi pont:

„Tısgyökeres pilisszentkeresztiként, felelıs helyi önkormányzati, illetve budapesti
kisebbségi képviselıként, valamint szlovák
nemzetiségi aktivistaként egyaránt elítélek
minden olyan ténykedést, politikai csatározást, játszmát vagy döntést, amely
településünket rossz hírnévbe sodorja,
szégyent hozva ezáltal annak lakóira
ország-világ elıtt. Szlovák kulturális kötıdésem megkérdıjelezhetetlen, nemzetiségi identitásom a szívemben-lelkemben
lakozik, amelyrıl tanúbizonyságot is teszek határainkon innen és túl. Bı fél évvel
ezelıtt Európa számára büszkén mutattunk példát az összefogás teremtı erejérıl, s annak diadaláról; közös célért, közös
erıvel dolgozott együtt szlovák, magyar és
német – politikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül –, hogy maradandót
alkossunk Pilisszentkereszt történelmében, a békés egymás mellett élés jegyében. Az együtt elért eredményt, amelyet
minden helyi szervezet és intézmény
elismert és karöltve támogatott, hatalmas
sikerként értékeltük s éltük meg. Továbbra
is úgy vélem, azt kell elıre tekintve mérlegelni és magunk elé nézve válaszútként
taglalni, ami minket EGYESÍT, s nem azt,
ami megoszt. Sokan vannak, akik provokatív módon akarják megosztani a helyieket, de választ arra az égetı kérdésre nem
adnak: mindez KINEK használ?! Pilisszentkeresztnek és az itt élı embereknek
bizonyosan NEM érdeke a széthúzás,
bármirıl is legyen szó. Ott, ahol nincs
ellentét, óriási felelıtlenség azt szítani!
Méltósággal csak egymást kölcsönösen
tisztelve, egymás értékeit el- és felismerve
léphetünk elıre a fejlıdés útján – hiteles,
elfogultság nélküli kommunikációval,
objektív tájékoztatással, s nem a lakosságot manipulálva és egymás ellen uszítva,
amelynek nagy része értetlenül, már-már
nemzeti identitászavarban szenvedve áll a
kialakult válsághelyzet elıtt. Fentiek tükrében bízom benne, megértik azon döntésemet, hogy – független képviselıként –
mindettıl elhatárolódjak, s a jövıben is
csak az összefogásra sarkalló, kompromisszumkeresı ügyek mellett álljak ki –
lelkiismeretem szerint – a falu minden
lakójának nyugalma érdekében, az intelligens, higgadt és nyitott párbeszéd híveként, a település javát szolgálva, Isten
elıtt tett képviselıi esküm szerint.

A PILIS TÁNCEGYÜTTES JUBILEUMI
AJÁNDÉKOZÁSA

Az elıterjesztésben Záluszki Ildikó,
Galó László és Becságh András leírták, hogy 2008. április 5-én a Nemzetiségi Kulturális Egyesület, Szentkereszt által újjáélesztett Pilis Táncegyüttes megalakulásának 30 éves jubileumát ünnepli. Településünk nemzetiségi, hagyományırzı és kulturális életének értékes színfoltja az egyesület és
a csoport tevékenysége. Nagyra értékelik az újjáélesztık törekvéseit, a
táncosok értékközvetítı tevékenységét
és az Urbanics házaspár szakmai,
mővészeti irányítását. Kérik, hogy a
képviselı-testület hatalmazza meg a
polgármestert, hogy az ünnepségen az
önkormányzatot képviselve megajándékozza a tánccsoportot és annak vezetıit.
Kvintovics László azt kérdezte, hogy milyen forrásból, és hogy számlát kérünk-e?
Lendvai József azt felelte, hogy a költségvetés „Ünnepek” fejezete lesz a forrás.
Galó László elmondta, hogy természetesen szabályos pénzügyi elszámolás
fog történni.
Peller Mónika azt kérdezte, ki kapja ezt a
pénzt, a régi vagy a jelenlegi táncosok?
Galó László azt felelte, a Pilis Táncegyüttes kapja, melyben régi és új
tagok is vannak.
A határozat:
A Nemzetiségi Kulturális Egyesület,
Szentkereszt Pilis Tánccsoportjának 30 éves jubileumi ünnepe alkalmából Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata 300 000 Ft-tal ajándékozza meg az együttest, annak
mőködésével kapcsolatos kiadások
fedezésére. (9 igen)
2. napirendi pont:

ISKOLAIGAZGATÓI PÁLYÁZAT BEADÁSI
HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Baranyák Szilvia jegyzı elmondta,
hogy a pályázati kiírás még nem jelent
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meg az Oktatási Közlönyben, ez indokolja a határidı meghosszabbítását.
A határozat:
A képviselı-testület az iskolaigazgatói pályázat beadási határidejét
2008. május 30-ig meghosszabbítja.
(9 igen)
3. napirendi pont:

SZLOVÁK HÁZ HASZNÁLATA
Lendvai József beszámolt arról, hogy
személyesen járt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalban, ahol azt mondták neki, hogy a Szlovák Ház használatának szabályozása ügyében hozott
képviselı-testületi határozatok (március 25.) törvényességi szempontból
mindennek megfelelnek.
Beszélt továbbá a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyőlési biztosa
(ombudsman) által éppen a mai napon
elkészült jelentésrıl is, melyben Kállai
Ernı ombudsman javasolja, hogy az
önkormányzat képviselı-testülete ne
határozatokban, hanem rendeletben
szabályozza a kisebbségi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó, a
mőködési feltételek biztosításához
szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak körét. Leírja, hogy ezt a rendeletet egyébként 2005. novemberében
meg kellett volna már alkotni, azelıtt
pedig az említett vagyontárgyak használatára vonatkozó megállapodásnak
kellett volna léteznie, de az sem született meg eddig. Ez nem a jelenlegi
képviselı-testületen múlott…
Lendvai József elmondta, hogy a rendelet megalkotásához és a Szlovák
Ház használati szabályzatának elkészüléséhez szükséges idı miatt javasolja a március 25-én hozott 3 határozat határidejének meghosszabbítását
április 1-rıl április 30-ra.
Ezután felolvasta Horváth Sándornak, a
Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
elnökének a polgármesterhez írt levelét:
„A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat képviselıi, továbbá egyes szlovákiai
politikusok az elmúlt napokban elhangzott
nyilatkozataikban arra utaltak, hogy a
Szlovák Ház körül kialakult, nemzetközivé
duzzadt, állítólagos szlovák-magyar ellentét igazi oka a településen mőködı civil
szervezetek tevékenységében,


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 továbbá az utóbbi években beköltözött
magyar családok letelepedésében rejlik.
Imrich Fuhl nyilatkozata szerint az önkormányzattal való megállapodás nem lesz
könnyő, mivel a civil szervezetekkel való
közös használat felıl kellene megállapodni.
Egyesületünk eddig is tiszteletben tartotta,
és a továbbiakban is tiszteletben tartja a
nemzetiségi érzelmeket, akár szlovák, akár
német, akár magyar nemzetiségrıl van szó.
A megállapodás létrejöttének elısegítése
érdekében alábbi nyilatkozatommal biztosítani kívánom a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzatot, hogy civil szervezetünk az önkormányzat által részére is
biztosított lehetıség ellenére sem veszi
igénybe a Szlovák Házat, és ott nem
szervez semmilyen rendezvényt:
Ezennel kijelentem, hogy a Szentkereszti
Polgári Kör Egyesület a jövıben sem
kíván szervezni – mint ahogyan eddig sem
szervezett – a Szlovák Házban semmilyen
rendezvényt, egyesületi tevékenységünkhöz a Szlovák Házat semmilyen formában
nem kívánjuk igénybe venni.
Egyúttal megdöbbenésemet fejezem ki a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
képviselıinek nulla toleranciája, az
együttmőködés lehetıségének kategorikus
elutasítása, az eddig békességben élı
szlovák és magyar lakosság egymás ellen
történı uszítására irányuló törekvése, a
helyi politikai ellentéteknek ország-világ
elıtt nemzetiségi kérdésként történı beállítása miatt, amellyel kiszolgáltatta nemcsak Pilisszentkereszt, hanem az egész
ország szlovák és magyar lakosságát, a
felvidéki magyarokat, az egész Magyar
Köztársaságot a külföldi politikai erıknek
és érdekeknek.”
Szót kért a jelenlévı Fuhl Imre, azt meg is
kapta, és elıször szlovákul, majd a polgármester kérésére magyarul is elmondta,
hogy azt, hogy nem lesz könnyő megegyezni
a szervezetekkel, nem a civil szervezetekre,
hanem a többi szlovák szervezetre értette.
Demjén Tamásné kikérte magának, hogy
uszítással vádolja ıt Horváth Sándor.
Kvintovics László javasolta, hogy vonjuk
vissza a 3 határozatot. Ezt a képviselı-testület
nem támogatta. (5 nem, 4 igen)
Baranyák Szilvia jegyzı közölte, hogy az
ombudsman nem a határozatokat kifogásolja,
hanem a rendeletalkotás pótlását javasolja.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 42-4344/2008. sz. önkormányzati határozatok
határidejét 2008. április 1-rıl 2008.
április 30-ra módosítja. (9 igen)
Galó László

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Helyi Pályázati Alapból
történı támogatásra
a 2008. évben
A pályázat kiírója: Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága
A pályázat célja: a Pilisszentkereszt
területén mőködı, cégbíróság által
bejegyzett társadalmi szervezetek
(alapítványok, egyesületek, egyház)
2008. évi programjainak, mőködési
költségeinek támogatása
TÁMOGATÁS KÉRHETİ:
A helyi társadalmi szervezet létrehozása, közmővelıdés, sport, nevelés-oktatás, hagyományırzés, természet- és környezetvédelem, hitélet, gyermekek táboroztatása, kulturális örökség megóvása, helyi
turizmus népszerősítése, közbiztonság területén megvalósuló célokra.
Az elnyert támogatás felhasználási
idıszaka: 2008. január 1- december
31-ig.
Az elnyert támogatással való elszámolás határideje: 2009. február 15.
A pályázati kiírásban maximálisan
kiosztható támogatás összege:
2 MFt.
TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATHOZ:
 egy pályázó legfeljebb 2 pályázatot
nyújthat be saját nevében, plusz 1
pályázatot befogadó szervezetként
 nem bejegyzett pályázó legfeljebb 1
pályázatot nyújthat be ún. befogadó
szervezeten keresztül (az azzal kötött
szerzıdés alapján)
 ebben a kiírásban az igényelhetı
pályázati összeg legfeljebb 200 000
Ft/pályázati cél
 a több szervezet által közösen
benyújtott pályázatok elınyt élveznek
 a
pályázatok
elbírálásának
szempontjai:
a)
A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
b) A pályázó szervezet elızı évi aktivitása és tárgyévi tervei
c) A pályázó szervezet együttmőködése
közvetlen környezetével
▪ a pályázatban fel kell tüntetni:
a) a pályázó szervezet eddigi tevékenységét
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b) a pályázó szervezet bevételének
típusait (tagdíj, szponzori támogatás,
pályázatok stb)
c) a pályázó szervezet alakulását, mőködésének kezdetét
d) a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatától 2008-ban kapott támogatást
e) a pályázati célra más forrásból elnyert
összeg nagyságát

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK:
1.
kitöltött pályázati adatlap
2.
a szervezet hatályos adatairól
szóló, 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonat
3.
a szervezet képviselıjének a
számlavezetı bank által hitelesített
banki aláírási kartonja vagy aláírási
címpéldány, 30 napnál nem régebbi
4.
a pályázó szervezet 2007. évi
tevékenységének bemutatása
5.
a pályázó szervezet 2008. évi
tervei
6.
a tervezett program bemutatása
7.
a szervezet nyilvántartásba
vételét igazoló bírósági bejegyzés (ha az
idén még nem adott be pályázatot, vagy
ha módosult)
8.
nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása
9.
az alapító okiratnak a szervezet
vezetıje által hitelesített másolata (ha az
idén még nem adott be pályázatot, vagy
ha módosult)

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri
Hivatal,
Pilisszentkereszt, Fı út 12.
A pályázat beküldésének határideje:
2008. április 30.
A bizottság csak a formailag hibátlan,
a pályázatok benyújtási határidején
belül iktatott pályázatokat bírálja el.
A pályázatok elbírálása 2008. május
15-ig megtörténik, s azt követıen
írásban értesítjük a nyertes pályázókat, illetve a Pilisszentkereszti Hírforrásban, valamint a falu internetes
honlapján tesszük közzé az eredményt.
A pályázati adatlap és a Helyi Pályázati Alap támogatási szabályzata a
polgármesteri hivatalban szerezhetık
be,
valamint
letölthetık
a
www.pilisszentkereszt.hu honlapról.

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Faragó Laura
költészet napi mősora
m sora







Kovács Lóránt, aki a polgármesteri hivatal dolgozója volt hosszú
éveken át (a képen jobbról a második) postagalambokat tenyészt
és versenyeztet hosszú évtizedek
óta.
Általános iskolás korában lett tagja
a Magyar Postagalamb Szövetségnek.
Eddigi postagalambász tevékenységét jutalmazták elismerésképpen
azzal, hogy „a Magyar Postagalambsportért bronz fokozat” kitüntetést adományozták részére.
A díjat ünnepélyes keretek között
Budapesten a Ferencvárosi Mővelıdési Központban kapta.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
A szerk.

A Közösségi Ház
április végi programjai:
19-én 2000: Stuff-koncert
24-én 1400: Termékbemutató az
egészség megırzésének jegyében
25-én 1530: Ír tánc kurzus kezdése
2000: Tini diszkó
26-án 1600: Bolhapiac
Játszóház
28-án 1000: A Kolompos együttes
koncertje gyerekeknek



alapfokú iskolai végzettséget,
majd szakmát szerezhetnek
az alapfokú iskolai
végzettségőek
szakképesítést szerezhetnek
az érettségizettek piacképes
szakmában szakképesítést
szerezhetnek
elavult szakmával
rendelkezık új
szakképesítést szerezhetnek
keresett szakmában
szakképzettek a keresett
szakmában magasabb szintő
szakképesítést szerezhetnek

Érdeklıdjön a Családsegítı Szolgálatnál személyesen szerdánként 16 és
18 óra között az Önkormányzat melletti irodában.
Tel: 26-547-506, vagy

A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület meghívására jött el Faragó Laura
népdalénekes április 13-án délután a
Közösségi Házba, hogy elıadja „Aszszonyszerelmek, asszonysorsok” címő
népköltészeti mősorát. A mővésznı
közvetlensége, embersége, kiváló
elıadói képessége mindannyiunknak
örömére vált, bár sokszor inkább könynyeztünk az elıadott mő témája miatt.
Versek, prózai alkotások, népdalok
hangzottak el a születéstıl a halálig
felölve az emberéletet, annak legjelentısebb állomásait idézve.
Legalább hatvanan jöttünk el erre az
elıadásra, és láthatóan mindenki
elégedetten ment haza.

Pomázon, az „Érte, Érted, Egymásért
Családsegítı Szolgálatnál”.
Cím: Szent Miklós tér 1. (Karitász Ház
a Vörösmarty lakótelepnél)
Tel: 26-328-990

Ügyfélfogadás:
Kedd, csütörtök: 900 -1300
Szerda: 1300-1900
Péntek: 1300-1700

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
hírlevele

LÉPJ EGYET ELİRE!

Alapító: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

Ingyenes szakmai és iskolai
felzárkóztató képzések

Villámposta: mlynky@t-online.hu
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
: 26/547-500

az Állami Foglalkoztató Szolgálat
szervezésében

Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta:
psztkhirforras@gmail.com



Berényi Ildikó


a 6 osztálynál alacsonyabb
végzettségőek felzárkóztató
képzésben vehetnek részt,
majd szakmát szerezhetnek
a legalább 6 osztályt
végzettek elérhetik az
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Felelıs szerkesztı:
Miklós-Kovács János
Szerkesztı: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Mőszaki Fıiskola,
Bélteky István

