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FALUNAP

a gép-órjások mind mit érnek?
Az érctraverzek égig érnek,
a reklámfények égig érnek,
a villanydrótok égig érnek,
az Istenig föl mégsem érnek
s a gyertyák mégis tövig égnek.
A másik élete: falu.
Nádfedelő. Meszelt falú.
A két szeme két tiszta ablak:
reggeltıl-estig nyitva vannak.
Vagy felnéznek a fényes égre,
vagy mindkettı a rétre néz le,
s körös-körül oly halk a béke
mint messzi csermelyek zenéje.

A valaha Pilisszentkereszt területén élt ısökre emlékezett 2008. június 7-én, szombaton délután 3 órakor a
temetıben Ackermann Kálmán plébános atya. A megemlékezésen Lendvai József polgármester mondta el
Wass Albert versét; a Pávakör énekelt.

Wass Albert

Szent a falu
Két emberfajta él, az egyik
önmaga elöl elmenekszik,
a másikhoz nem ér a lárma,
mert elrejtızik önmagába.
Az egyik élete malom:
mindent felırlı izgalom.
Rohan, s az élet fut vele,
pénzcsörgetı kacér zene
kíséri éjét, nappalát,
s agyába ırli vad dalát.
Izzítja egyre a kohót,
és épít felhıkarcolót,
és épít büszke tornyokat,
és szédít messze ormokat
(telefon, autó, lift, vonat).
S az élet mégis elrohant:
mit ér a szikratávíró,
mit ér a tızsde, rádió,

S bárhogy forogjon a világ:
a réten mindig lesz virág.
És harsoghat a dáridó,
s épülhet sok száz emelet:
itt él tovább a szeretet
és Isten jár a kert alatt.
A falu mindig megmarad,
a falu mindig egy marad:
a falu mindig szent marad!
A Szlovák Ház nagytermében nagysikerő kiállítás
látható Gaján Vilmos fotógyőjteményébıl,
amely a falu életének közel 100 évét öleli fel.

Úrnapi elıkészület
Majnek Mária és Kecskemétiné Esztera

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
HÍRFORRÁS

GYERMEKNAP
2008. MÁJUS 25.
Az önkormányzat gyermekbarát programokkal várta a kisebbeket és szüleiket ezen a szép délutánon a plébániakertben.
A bábelıadás ugyan a Szlovák Ház nagytermében volt, de
utána a kertben népzenészek várták a gyerekeket. Lehetett
agyagozni, volt zsákban futás, célba dobálás karikákkal és
papírlepke-készítés.

Úrnapja, 2008.

Úrnapi sátrak az Urbanics ház és a Hilda cukrászda
elıtt.
Fotók: Klausz Péter, Benke Szilveszter
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A TERVEKTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG
Riport Lendvai József polgármesterrel
Hogyan halad a választási programjában szereplı
ígéretek teljesítésében?

Megkezdtük a Tájház rendbehozatalát. Fejlesztési
tervet készíttettünk Dobogókıre, bıvítettük a murvás
parkolót. Pályázati pénzbıl, vagy anélkül, de elkezdıdik
nemsokára a dobogókıi sétányok felújítása és bıvítése.
A falu lakóinak bevonásával elkezdıdött az új rendezési
terv készítése.
• A közmővelıdés területe az új igazgatóval és a
felújított Közösségi Házzal, a közösségi terek egyenlı
jogon történı használatával új erıre kapott. Rengeteg
és változatos program várja a falu fiataljait és idısebb
lakóit is. Az egyesületi élet élénk és erısödik. Újra
indult a népitánc-csoport több korosztályban. A tavalyi
nagy sikerő és a falu összefogását bizonyító és erısítı
„István a király” elıadást idén megismételjük.
• Talán látszik a folyamatos gondoskodás közterületeinken, a temetıben és focipályán is. Kezd kialakulni a Fı utca fáinak árnyat adó koronája. Mostanra
talán sikerül befejezni az új és sokkal szélesebb körő
feladatokkal megbízott KHT átalakítását.
• Elkezdıdött a kábeltévé-hálózat korszerősítése. Az önkormányzati csatornán a Kevély Tv megbízásával minıségi változás kezdıdött. Az új honlap is
kezdi kielégíteni a folyamatosan friss tájékoztatás követelményeit, és heteken belül alkalmassá válik bizonyos ügyek elektronikus úton történı intézésére. Havi
rendszerességgel jelenik meg az önkormányzati és
közérdekő híreket tartalmazó újságunk.
• Testvérközségi szerzıdést kötöttünk Blatnéval
és az erdélyi Kézdiszentkereszttel. Közös ünnepeket
rendeztünk az egyházzal, a nemzetiségi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel.
Kell-e módosítani a Gazdasági programot?
A véleményem az, hogy minden évben felül kell vizsgálni, és ha szükséges, természetesen módosítani kell.
Az év elején kértem a képviselıket, a bizottságokat, a
kisebbségi önkormányzatokat, a civil szervezeteket és
az intézményeket, hogy vizsgálják felül a gazdasági
programot és küldjék el módosító javaslataikat. Mivel
egyetlen javaslat sem érkezett, maradt a tavaly elfogadott program. Természetesen év végén ismét felkérek
mindenkit a felülvizsgálatra.
Véleménye szerint jól mőködik a polgármesteri
hivatal? Milyen változások történtek az elmúlt másfél évben?
A hivatal dolgozói mindent megtesznek hatósági feladataik ellátása érdekében. Azonban tudni kell, hogy
folyamatosan növekvı feladataik biztonságos ellátásához hiányzik még egy-két ügyintézı;


Bár a lényeges kérdésektıl sokszor veszi el az idıt és
energiánkat a sokszor mondvacsinált, és a valós sokszorosára nagyított problémákkal való foglalatoskodás,
lényegében kezdenek beteljesülni az ígéretek, illetve
elindítottuk az ígért változásokat. Ahogy már többször
beszéltem róla, a vártnál megterhelıbb múlt, és a kívántnál visszahúzóbb jelen miatt csak most tudunk majd saját
elképzeléseink teljesítésének startvonalához odaállni.
Hogy néhány konkrétumot is említsek a teljesség igénye nélkül:
• Az infrastruktúra-fejlesztések közül elkészült a
zebrás lassító-szigetek, valamint a Dobogókıi úti
buszmegállók terve, melyek engedélyezése után reményeink szerint már idén megépítünk. Ezt a tervet az
egészségügyi centrum elıtti terület további rendezésével, az árok lefedésével, hétvégeken piactérként mőködı parkoló kialakításával, és parkosítással kiegészítve elindítottuk egy nagy léptékő pályázaton. Készül
a Tavasz utca, a Kossuth utca, az Erdısor utca és a
Hársfa utca útterve, melyek megépítésére egy szeptemberi pályázaton próbálunk pénzt szerezni. Mart
aszfaltos borítást kapott a klastromba vezetı út. Elkezdıdik a Szommer-köz javítása és a temetı melletti
parkoló kialakítása. Elkészült és szintén az engedélyezés folyamatában van a falunkon átmenı, a Pilisszántói út-Fı út-Dobogókıi út útvonalon tervezett kerékpárút (mely bizonyos szakaszokon a hiányzó járdát is
pótolja) terve, melyhez kiegészítésként elkészült a Fı
utcai zárt vízelvezetés terve egészen a temetıig. A
belvizek elvezetésére további tervek elıkészítése van
folyamatban, melynek része a falu fölött megépítendı
záportározó tervezése, és a falun átmenı patakmedrek
rendbehozatala, patakjaink revitalizálása. Tavaly készült el a Pomázi úti vízvezeték-hálózat rekonstrukciója, most kezdıdik a szintén sok csıtörést produkáló
Mester utcai vízvezeték-hálózat cseréje. Korszerősítettük és átalakítottuk az egyetlen „örökölt” tervet, mely az
óvoda és konyha bıvítését tartalmazza. Felújítási tervet készíttettünk az iskola épületének a korszerősítésére. A „Szemünk fénye” program keretében korszerősítettük az óvoda, az iskola, a Szlovák Ház és a Közösségi Ház világítását. Most indul el a szintén energiatakarékosságot célzó főtéskorszerősítés az iskolában
és a Közösségi Házban. Teljes festést és egyéb nagyobb
karbantartásokat végeztünk az óvodán és a Közösségi
Házon, kisebb nem teljes körőeket a többi középületünkön.
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több üres státuszt hónapok óta nem sikerül a kötelezıen kiírandó pályázatok révén sem megfelelıen betölteni. Másfél év után úgy tőnik, sikerült megtalálni az
önkormányzati feladatok koordinálását végzı, a polgármesteri ügyintézést segítı szervezıi ügyintézıt.
Nyugdíjazás miatt jegyzıváltás történt, az új ifjú jegyzı
a napokban szerezte meg a feladat ellátásához nélkülözhetetlen szakvizsgáját, így mostantól teljes erıvel
tud koncentrálni az elektronikus önkormányzat bevezetése miatt is szükséges hivatali átszervezésre, valamint az önkormányzati munka megerısítésére. Szintén nyugdíjba vonult a szociális ügyintézı, pótlása még
nem megoldott. Nyugdíját élvezi néhány hónapja egyik
fizikai alkalmazottunk. Az elsıfokú építési hatósági
ügyintézés Szentendrére került, az eddig ezt a feladatot ellátó ügyintézı felmentését tölti. Két hete új hivatalsegéd dolgozik a hivatalban.

Van még Tornaterem Alapítvány?
Az alapítvány még él, azonban a hét fıs kuratóriumból
öten lemondtak tagságukról. Jelenlegi feladatunk új
kuratóriumi tagok felkérése, a kuratórium kiegészítése.
Mi lesz az iskolával? Milyen változások lesznek az
új tanévtıl?
Az iskola önálló gazdálkodása júliusra megszőnik, a
továbbiakban visszakerül a hivatalhoz. Július végén
lejár a nyugdíjba vonuló igazgató megbízatása, új
igazgató irányítja majd az új tanévben az iskolát. Tovább folytatjuk az iskola felújítását és azokat a fejlesztéseket, melyek révén még vonzóbbá válik iskolánk.
Hol tart a laktanya átadásának ügye?
A laktanya átadásának az ügye még mindig a terület
megosztásánál és a honvédségnek történı átadásánál
tart. Ezután kerül a döntéshozók elé az önkormányzatnak történı átadás kérdése.

Hogyan mőködik a Pilisi Klastrom Kht.? Milyen
tevékenységeket végez?
A Kht. még mindig nem az általam elképzelt módon
mőködik. Ennek több oka van. Egyrészt feladatait túlságosan nagymértékben megnöveltük, még mielıtt
kialakíthatta volna az új ügyvezetı a feladatok ellátásához szükséges szerkezetet, illetve rendezte volna az
örökölt jogi problémákat. Másrészt ennyi idı alatt sem
sikerült megfelelı szakembereket felvenni a Kht.-ba, a
szükséges létszámot kialakítani, így egyfajta öszvérszerkezet alakult ki a munkák elvégzésénél. A Kht.-nak
kiadott feladatokat nagyrészt az önkormányzat dolgozói
és közmunkásai végezték az ügyvezetı irányításával.
A Kht. a megörökölt vagyongazdálkodáson túl végzi a
közterületek – közte a nagy közterületekkel bíró Dobogókı – folyamatos karbantartását, intézményeink karbantartását, havi újságunk készítését és terjesztését. Végzi,
illetve végezteti az önkormányzati beruházásokat, felújításokat és mellette – igaz még csak minimális mértékben,
de – elkezdett vállalkozói tevékenységet is végezni.

Megvalósul-e a dobogókıi „üvegpalota”? Mikor?
Vannak-e már befektetık?
A fejlesztési tanulmányterv lényege nem egy „üvegpalota”, hanem egy, a rekreációra és a hiányzó szolgáltatások biztosítására épülı épületkomplexum kialakítása,
valamint Dobogókı valamennyi közterületének és infrastruktúrájának a fejlesztése. Kiemelten szem elıtt
tartva Dobogókı értékeinek a megırzését, és egy az
alternatív forrásaira épülı, saját rendszerrel mőködı
„zöld falu” kialakítását. Komoly érdeklıdık vannak az
egészségügyi turizmus és a rekreáció területét érintı
beruházások iránt.
Mi a véleménye a településen mőködı szolgáltatásokról, elegendınek és megfelelı színvonalúnak
tartja ezeket?
Sokak véleménye szerint kevés a helyben elérhetı
szolgáltatás és a meglévı szolgáltatók sincsenek versenyhelyzetben. Ez érzıdik a szolgáltatások minıségén és az árakban, valamint a helyi szolgáltatásokat
igénybe vevık számán is.

Lesz-e tornaterme a falunak, megvásárolja-e az
önkormányzat a korábbi döntésének megfelelıen a
tornateremhez szükséges kertrészt?
Reményeim és vállalásaim szerint mindenképpen lesz,
és megvalósítása még ebben a ciklusban elindul. Az
számomra még nem egyértelmő, hogy hol lesz felépítve. A kérdéses kertrészen történı építéshez is szükséges az új rendezési terv elkészítése és elfogadása,
így el kell gondolkodni ismét a már egy éve felmerült
másik lehetıségen, egy új faluközpont építésén a hivatal mögötti területen, és a többfunkciós tornacsarnoknak ezen a területen történı felépítésén.

A nyáron el fog készülni a temetıi parkoló?
Már június elején el kellett volna kezdıdnie a parkoló
kialakításának a temetı mellett. A kezdést késlelteti,
hogy a kialakítás tényleges anyagi fedezetének biztosítását célzó pályázatot csak augusztus elején bírálják
el. A parkolót akkor is meg kell építenünk, ha nem nyer
a pályázatunk.
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mányzat határozatait. Gyakorlatilag tehetetlenek vagyunk, és irodaproblémáink azóta csak fokozódtak.
Egyesek ma is folyamatosan napirenden tartják a békétlenség érzetét, miközben már nagy ívő terveik megvalósításába kezdtek bele az önkormányzat teljes kizárásával.


A forgalomlassító?
Hasonló a helyzet. A csomópont átépítésére beadott
pályázatunk elbírálásától függ, hogy kell-e más forrást
keresnünk a megvalósításukhoz, ami még egy-két
hónapot igénybe vesz.

Végül mi a véleménye a faluban mőködı tájékoztatásról? Megfelelıen mőködik a honlap, újság, kábeltévé és a hirdetık?

A faluban besurranó tolvajok garázdálkodnak. A
falu több pontján is rongálások, randalírozások
nyomai vannak. Mit tud ez ellen tenni?

Javul, és nem összehasonlítható már az elızı idıszakkal, és reméljük összehasonlíthatatlanul jobb lesz
újabb másfél év múlva. Minden téren van még javítani
való. Ha lesz informatikusunk, biztosan színesebb és
naprakészebb lesz honlapunk. Ha több pénzünk lesz,
nemcsak hírújságunk, hanem magazin jellegő színes
idıszaki kiadványunk is lesz. Ha megvalósulnak a
fejlesztések a kábeltévén, lesz hálózaton elérhetı internetünk és digitális tévécsatornákat nézhetünk. Ha
lesznek megfelelı embereink és szabályozásunk, mindig aktuális hirdetések lesznek a felújított és számukban megsokszorozott hirdetıkön.

Meg-megjelennek idınként messzi földrıl a besurranó
tolvajok. A legutóbb lakók bejelentése alapján értesítettem a rendırséget, akiknek sikerült gyorsan lekapcsolni egy éppen „terepbejárást” végzı bandát. Ezzel az
együttmőködéssel, a folyamatos figyelemfelhívással,
valamint polgárırségünk megerısítésével lehet ezt a
problémát kezelni. A fiataloknak a Közösségi Ház klubot, programokat szervez, megpróbálja lekötni ıket
szabadidejükben. Ehhez nagy segítséget nyújthatnának, különösen nyári idıben iskolánk pedagógusai. A
megelızés érdekében, a csomópontra beadott pályázatunkban térfigyelı kamerák felszerelése is szerepel,
melyek a „kritikus” köztereket figyelnék.

Galóné Oláh Katalin

Hogyan értékeli a kisebbségi irodák ügyében még
húsvétkor elindított rágalom-hadjáratot? Lezárult
már az „üggyé” kerekített képviselı-testületi határozat sorsa? Megtenné újra ezt az elıterjesztését
az eltelt három hónap tapasztalatainak birtokában?

Bérmálkozók voltak
2008-ban:

A polgármester nem saját igényei kielégítésére, ötletszerően készít elıterjesztéseket. Helytelenül, a problémák okaként emlegetett elıterjesztés egy másfél éve
elindított folyamat része és aktuális lépése volt, mely a
nemzetiségi önkormányzatok méltó elhelyezését célozta meg. Gyakorlatilag már egy éve elkészült az elıterjesztés, de a szolgálati lakás felújításának befejezéséig, az irodák kialakításáig nem kerülhetett napirendre.
Az irodaügy ilyen jellegő tálalása, felerısítése és a
szerintem „hazaárulással” felérı országhatáron túli
kivitele súlyos erkölcsi károkat okozott nem csak Pilisszentkeresztnek. A faluban így keltett megosztást az
ilyen módon szerzett több mint 160 millió forinttal sem
lehet gyógyítani. Véleményem szerint az önkormányzat képviselı-testülete csak játékszere volt egyesek
nagyzoló törekvéseinek. Ezt mutatja az is, hogy a médiával és kormányhivatalokkal ellentétben a testülethez
a mai napig nem jutott el a sérelmezık írott panasza, a
megoldást hozó döntésrıl önkormányzatunk tájékoztatást nem kapott, tılünk függetlenül történtek a dolgok,
mintha egy elıre megírt forgatókönyvet követnének. Az
ügy kirobbantói azóta is kizárólagosan használják az
ominózus irodát, figyelmen kívül hagyva az önkor-

Balázs Gergı
Csibra Aletta
Czink Dóra
Darvas Brigitta
Dubiczki Dóra
Fehér Máté
Fuhl Gergely
Gaján Evelin
Geluh Roxána
Korán Bianka
Kosznovszki Márk
Lajos Éva
Marlok Katalin
Mátyás Felícia
Peller Márton
Roób Judit
Schlögl Károly
Sosity Boglárka
Szalai Eszter
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A PILISSZENTKERESZTÉRTPILISSZENTKERESZTÉRT-PRE MLYNKY
emlékérem és díszoklevél 2008. évi kitüntetett
kitüntetettje
Beszélgetés Sisa Ferencné Klausz Mártával,
aki a község lakói érdekében végzett több évtizedes egészségügyi munkássága elismeréséül kapta a díjat
Igen. Sok megrázó, felejthetetlen esetem volt. Volt olyan, hogy szívinfarktusos beteg mellett imádkoztam, míg az
orvos megérkezett, hogy meg ne haljon. Motoros balesetekre emlékszem,
amelyek itt a szomszédban történtek,
hogy rohantam, aztán itthonról vittem
lavórt, mert a balesetes orrán-száján
dılt a vér. Vagy amikor a konyhámba
hoztak be sérült embert. Emlékszem,
amikor a lagzis sátor felállításánál törte
össze magát egy fiatalember. Együtt
szenvedtem a két kisgyermekét nevelı
gyógyíthatatlan beteg édesanyával,
miközben a segítségemre volt szorulva,
és biztatnom kellett.
A halált nem lehet megszokni. Mindig
megrázó.
Régebben volt, vagy ma van több beteg?
Régebben az emberek kevesebbszer mentek orvoshoz.
Használták a hagyományos gyógymódokat. Orvoshoz csak
nagyon indokolt esetben, ünnepi ruhában jöttek.
Hogyan telnek napjaid?
A nyugdíjba menést három nap alatt kellett eldöntenem.
Nem volt könnyő megválnom a munkámtól. De nem is váltam meg végleg. Heti két alkalommal vagyok ügyeletben
Pomázon. Az új életritmust egy év alatt szoktam meg. Fél
évig nagyon nehéz volt, szinte mindig úgy keltem, hogy
megyek a rendelıbe. De nagyon jól érzem magam a családom körében, gyönyörő, okos kis unokánk, Zsófi sokat van
velünk. Teljesen pozitív beállítottságú vagyok. Szeretek
olvasni, kedvelem a magyar költıket, a romantikus írókat.
Mindig is volt színházbérletünk, sokat utaztunk és kirándultunk a gyermekeinkkel is. A munkában töltött 40 év alatt
szabadságra nem sokszor mentem.
Van-e utódod a faluból?
Nagyon szomorú vagyok, hogy nem nevelıdött ki utód.
Pedig van azért egészségügyi végzettségő fiatal.

Sisa Ferencné, született Klausz
Márta, 1948. május 1-jén született
Pilisszentkereszten. Általános iskolába szülıfalujába járt, 1966-ban
érettségizett az Esztergomi Dobó
Katalin Gimnáziumban. 1967-ben
ment férjhez, férje Sisa Ferenc
nyugalmazott erdımérnök. Két
gyermekük és két unokájuk van.
1968-tól dolgozott a helyi körzeti
rendelıben mint asszisztens, 1978tól körzeti ápolónı. 1985-tıl nıvérként vesz részt a Pomázi Orvosi
Ügyelet munkájában is. 2007-ben
40 év szolgálat után lett nyugdíjas.

Hogyan fogadtad, hogy megkapod ezt a kitüntetést?
Igazán nagyon örültem neki. Már régebben is felmerült ez a
gondolat másokban is, de nem szavazták meg eddig.
Mi vitt erre a pályára?
Magától jött. 20 évesen helyezkedtem el itt asszisztensként,
mert ez a munkalehetıség adódott. Munka közben jöttem
rá, hogy ez nekem való pálya. Ezután végeztem el a szükséges iskolákat. Három orvossal és három kolléganıvel
dolgoztam az eltelt idı alatt. Mindegyikükkel nagyon jó
emberi és munkakapcsolatban.
Beszélj az asszisztensi munka szépségeirıl!
Ez nem könnyő hivatás. Nagyon sok szépsége van azonban. Az, hogy segíthetsz valakin, a bajaiban mellette állhatsz, próbálod benne tartani a lelkierıt. Nagyszerő dolog,
hogy a betegeknek nem csak a betegségükben, hanem lelki
bánataikon is segíthettem. Erre sok idıt szántam. Emberekkel foglalkozni nem mindig könnyő, de megéri. Úgy érzem,
hogy a legtöbb helyen családtagként kezeltek.
Nálunk éjjel-nappal csöröghetett a telefon, vagy míg az nem
volt, a kapucsengı. Ha az orvost nem akarta valaki éppen
zavarni, akkor hozzám jött. A pálya nehézségei is ebbıl
adódhatnak. Abból, hogy folyamatos szolgálatban voltam.
Vendégség vagy ünnep kellıs közepén is jöhettek hozzánk.
Még ma is van, hogy akár éjszaka is felhívnak, hogy tanácsot adjak, és én szívesen teszem.
Vannak emlékezetes, megrázó eseteid?

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Mártának!

Galóné Oláh Katalin
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A Lendvai József polgármester által
javasolt napirendet a képviselıtestület elfogadta. (8 igen)
1. napirendi pont:

DUNAKANYAR NYÁRI JÁTÉKOK
CSATLAKOZÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Lendvai József elmondta, hogy a
kistérségbıl 9 település csatlakozott
az eseménysorozathoz. A kistérségi
társulás eddig 14 pályázatot adott be
a programok megvalósítására mintegy 18 MFt értékben, eddig két pályázat nyert.
Berényi Ildikó elmondta, hogy az
eddig elfogadott 300 000 Ft a marketing-költségekre és az installációk
elkészítésére kell.
Településünkön a fı program az
István, a király újbóli elıadása,
továbbá az Itt járt Mátyás király
címő bábjáték és a Corvinás alkotótábor lesznek augusztus 23-24-én.
Vita alakult ki arról, hogy a program
költségei legrosszabb esetben (ha
nem lesz pályázati támogatás) milyen anyagi megterhelést jelentenének a költségvetésnek, tekintettel
arra, hogy a csatlakozási megállapodás nem tartalmazott ilyen költségvetés-tervet.
A vita lezárása mellett döntött 7 képviselı, 1 tartózkodott, 1 pedig nem
vett részt a szavazásban.
Végül az eredeti határozati javaslatról történt szavazás.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Dunakanyar Nyári Játékok
csatlakozási megállapodását a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal aláírja. (6 igen, 3
tartózkodás)
2. napirendi pont:

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI
HIVATAL LÉTSZÁMIGÉNYÉRİL

Rendkívüli
képviselıtestületi ülés,
2008. május 22.
Elıterjesztésében a polgármester
leírta, hogy Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata 2008. június 2-án
egy új ügyiratkezelési modul használatát vezeti be. Az elıkészítésben a
települési polgármesterek vettek
részt kistérségi ülések keretén belül.
A pályázatot még a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása nyújtotta be, mely
idıközben átalakult a Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásává.
A szerzıdésben vállalt eredeti teljesítési határidı 2006. decembere volt,
mely késıbb többször módosult. A
rendszer bevezetésének legvégsı
határideje 2008. 06. 15. (a társulás
által adott információ alapján)
Amennyiben a határidı nem teljesül,
úgy a támogatási összeget településarányosan vissza kell fizetni, valamint 3 évig nem adható be pályázat Európai Uniós pályázati felhívásokra, nemcsak a társulás részérıl,
hanem az érintett települések részérıl különállóan sem.
A fentiek figyelembevételével Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2008. június 2-val be kell vezetnie az új rendszert.
Tekintettel a Polgármesteri Hivatal
leterheltségére és megnövekedett
feladatellátására, a hivatal mőködéséhez szükség van minimum 2 fı
státusz létesítésére.
Jelenleg a hivatalban 5 fı hatósági
ügyintézı státusz van. Az ügyintézık
leterheltsége miatt további többletfeladatok rájuk nem oszthatók. Jelen
létszámkeretben a helyettesítés
megszervezése kizárt. A két fı hatósági ügyintézı egyrészt az új ügyiratkezelési rendszer bevezetése miatt –
amely jelentıs többletfeladatot ró a
hivatalra, hiszen a tanúsítvánnyal
rendelkezı rendszernél, amelyet
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jelenleg is használunk, jóval gyorsabb, és hatékonyabb mőködést
biztosít -, másrészt a helyettesítési
rendszer minél hamarabbi kiépítése
miatt szükséges.
Az önkormányzat 3 pénzügyes státusszal rendelkezett (iskola 1
fı+hivatal 2 fı).
A képviselı-testület 2008. február
25-i ülésén a 39/2008. sz. önkormányzati határozatban döntött arról,
hogy az általános iskola önálló gazdálkodási jogát 2008. július 1.-vel
visszavonja. Az általános iskola
gazdasági vezetıjét a polgármesteri
hivatal áthelyezéssel alkalmazza
július 1-tıl a polgármesteri hivatalban, és illetményének fedezetét az
iskola költségvetésébıl a polgármesteri hivatal költségvetésébe átcsoportosítja. Ezért a kért 2 fı státuszból
csak 1 fı státusz illetményének fedezetét kell biztosítani az idei év 6
hónapjára.
Minden képviselı megkapta a hivatal
dolgozóinak munkaköri leírását.
Becságh András azt kérdezte a jelenlévı köztisztviselıktıl, hogy ki az,
aki ráismer a saját munkaköri leírására. Ugyanis a leírások nem a legaktuálisabbak voltak; elavultak.
Baranyák Szilvia jegyzı elmondta,
hogy júniusban az e-közigazgatási
projektet be kell vezetni a hivatali
munkában is, ezért kéri a plusz státuszt. A hivatalban egyébként helyszőke van, a dolgozók így nehezen
tudják ellátni munkájukat, fıleg, ha új
alkalmazottat vesznek fel.
Galó László a hivatal szakértıi átvilágítását javasolta, úgy, ahogyan az
az iskolában is történt. Javasolta,
hogy az idei költségvetési évet a
polgármesteri hivatal a meglévı
létszámmal dolgozza végig, mindössze a megfelelı informatikus szakembert bízzuk meg az új szoftverek
betanítására.
Döntés nem született.

Galó László

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

FALUNAP,
2008. június 7.

Kóczián Csaba rajza
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PILISSZENTKERESZT
DÍSZPOLGÁRA
2008-ban

GAJÁN VILMOS,
aki a falu múltjának és hagyományainak több évtizedes
kutatásáért és dokumentálásáért, valamint honismereti
ismeretterjesztı tevékenységéért kapta az elismerést.
Gaján Vilmos ebben az évben töltötte be hetvenedik
életévét. Mindig is kántortanító szeretett volna lenni,
mint nagybátyja. Mőszaki középiskolát végzett, szabadidejében könyvtáros a diákotthonban, a budakalászi Textilmőveknél dolgozott.
Egyik példaképe Gárdonyi Géza, aki szintén a Kárpátmedence sokszínő nemzetiségének csoportjához tartozott. Szülıfaluja iránti rajongása azóta sem csökkent,
amióta Budakalászon él. Kisgyerek korától figyelte a
falu történetét, mintegy ötven éve fényképezi a falut és
környezetét.
Az Országos Honismereti Mozgalom tagjaként évenként részt vesz a szervezet rendezvényein; gyerekek
és felnıttek körében tartott helytörténeti és honismereti
ismertetıket. Nagy figyelmet szentel a ciszterci kolostornak és a pálos hagyományoknak, megszerzett ismereteit a modern technika segítségével népszerősíti.
Sokat tett/tesz az Erdıbirtokosság újjáélesztéséért.

A „Képek a múltról” címő kiállítás megnyitóján a
Szlovák Ház nagytermében.

A falunapról készült fényképeket Orbán Vilmos készítette.
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Színes, nyári fesztivál-forgatag a Duna-mentén
Dunakanyar Nyári Játékok

A JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI
PROGRAMOKBÓL:
Július 5.: POMÁZ, Magyar Vár tábor: ÁRPÁD EMLÉKNAP
2100: Mátyás király nagyszínpad – FELVIDÉKI ROCK SZÍNHÁZ:
A NAPBA ÖLTÖZÖTT LEÁNY – rockopera
Július 12-13.: VISEGRÁD
Fı utca, Mátyás szobornál lévı park

Idén nyáron elsı alkalommal kerül sor az egész nyarat
átívelı, a családokat aktív kikapcsolódásra és szórakozásra
hívogató Dunakanyar Nyári Játékokra. A régióban június 1je és augusztus 24-e között zajló ingyenes fesztiválsorozat
szervezıje a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás irodája. A szentendrei polgármester
kezdeményezése a térség 9 településének összefogásával
valósul meg.

Július 26-27. SZENTENDRE
Ister Napok - IX. Dunakorzó Vigasságok
Július 25. 2030: Mátyás király nagyszínpad – BEREGSZÁSZI
ILLYÉS GYULA SZÍNHÁZ ELİADÁSÁBAN SZIGLIGETI EDE:
LILIOMFI (városháza udvara, belépıs)
Augusztus 1-2. PÓCSMEGYER
Surány II. Napsugár tér
Augusztus 2. 2000: Mátyás király nagyszínpad – HOT JAZZ
BAND

Budakalász, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Tahitótfalu és
Visegrád álltak csatasorba idén nyáron elıször, hogy fellelhetı
tudásukat és meglévı adottságaikat egy „kalapba” téve, ám
egyéni színüket megırizve egységeset hozzanak létre.
A Dunakanyar Nyári Játékok minden programeleme színvonalas, egyben izgalmas, színes és szórakoztató. Tematikájában a 2008-as Reneszánsz évhez kapcsolódik, négy,
településenként visszatérı fı pillére: a Corvinás Alkotótábor
színes kézmőves programjai, a „Reneszánsz motívumok
ma élı népmővészetünkben” és a „Pilis-Dunakanyar, az
élıvizek kincsestára” elnevezéső vándor-fotókiállítások,
valamint a népmesék színpadra állítását célzó „Itt járt Mátyás király” címő program-sorozat. Ez utóbbit is változatos
elıadásmódban láthatják az érdeklıdık, hiszen hol egy
bábszínház, hol egy színpadi produkció, hol pedig mesemondó elıadásában hallgathatják a tanulságos Mátyásmeséket. Így a programsorozat szereplıiként fellép többek
között a Habakuk Bábszínház, a Nevesincs Színház vagy
az Árvácska gyermek-színjátszókör.
A szabadtéri programokon a gyerekeket és szüleiket többek
között papírmerítés, nádtoll-vágás, tintagyártás, iniciáléfestés, hangszerkészítés, aranyos érmeverés, erı- és
ügyességi próbák, koncertek, színházi elıadások, mesemondók, könnyőzenei koncertek várják.
A nagyszínpadon a Ghymes, a Kecskés Együttes, a Magyar
Állami Népi Együttes, a Csillagszemő Táncegyüttes, a Felvidéki Rock Színház, a beregszászi Illyés Gyula Színház, a
Hot Jazz Band, az M.H. Fúvószenekara, Tisza Bea és barátai, valamint a pilisszentkereszti Klastrom Színház várják a
nagyérdemőt.
A programokon résztvevıket a fentieken túl számos meglepetés és apróbb-nagyobb ajándék várja.

Augusztus 17. DUNABOGDÁNY
Augusztus 17. 2000: Mátyás király nagyszínpad –
M.H.FÚVÓSZENEKARA, TISZA BEA ÉS BARÁTAI: KÉK
DUNA MUSICAL GÁLA

Augusztus 23-24.: PILISSZENTKERESZT
Klastromkert:
Pilisi Klastrom Fesztivál
Augusztus 24. 1000 – 1800: Corvinás Alkotótábor: A Mátyás-kori hagyatékot, az udvari kultúrát játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és családok. A foglalkozásokon
résztvevık ajándékokat nyerhetnek. Fıdíj: egy valódi korona és egy valódi kard (sorsolás az esti táncmulatságon).
Augusztus 23. 1400: Itt járt Mátyás király – A PilisDunakanyar életre kel(l)ı népmesesorozata: Pázmán
lovag – Maszk Bábszínház
Augusztus 24. 1600: A 120 000 Ft értékő családi kerékpár
nyereményjáték sorsolása.
Augusztus 24. 1800: Corvinás Alkotótábor táncmulatsága::
Nagyölved Zenekar, közben: a tábor tombola-nyereményeinek sorsolása
Augusztus 24. 2000: Mátyás király nagyszínpad –
PILISZENTKERESZTI KLASTROM SZÍNHÁZ: ISTVÁN, A
KIRÁLY
A fesztivál ideje alatt:
Pilis-Dunakanyar: Az élıvizek kincsestára – fotókiállítás
Reneszánsz motívumok ma élı népmővészetünkben –
fotókiállítás

A fesztiválról további tudnivalók a www.dunakanyar.org
honlapon olvashatók.
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Képviselı-testületi ülés, 2008. május 27.
A Lendvai József polgármester által
javasolt napirendet a képviselı-testület
elfogadta. (9 igen, 1 tartózkodás)
Napirend elıtt vendégünk volt Dietz
Ferenc, Szentendre polgármestere,
aki egyben a kistérségi társulás elnöke
is, és Vámosi Attila, a kistérségi iroda
vezetıje.
Dietz Ferenc a kistérségi társulásról
beszélt: a könyvtár közös fenntartásáról, a szúnyoggyérítésrıl, a közös,
egységes gondolkodásról, a Dunakanyar Nyári Játékokról, pályázatokról, a
szentendrei Bárczi Gusztáv speciális
általános iskola tervezett bezárásáról,
a kivéreztetett önkormányzatokról.
Vámosi Attila az e-közigazgatási projektrıl adott tájékoztatást.
Galó László megkérdezte a vendégektıl, hogy szerintük kell-e ehhez új
státuszt létesítenünk a polgármesteri
hivatalban.
Dietz Ferenc azt válaszolta, hogy egy
olyan informatikusra van inkább szükség,
aki betanítja a szoftvert a dolgozóknak.
Ezután Vámosi Attila is beszélt a Dunakanyar Nyári Játékokról, végül Dietz
Ferenc ígéretet tett, hogy a kistérségi
tanács üléseirıl tájékoztatókat fog
küldeni.
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról:
57/2008. sz. önkormányzati határozat:
A polgármester a Szlovák Ház szabályzatát kiküldte aláírásra és visszaküldésre az
érintett szervezeteknek. Ezek visszaérkezése még folyamatban van.
58/2008. sz. önkormányzati határozat:
A községi falunap megszervezésére létrehozott szervezıi munkacsoport összeült
és az ünnep forgatókönyve elkészült.
60/2008. sz. önkormányzati határozat:
A tőzoltószertár átalakítása végett a Pilisi
Klastrom Kht.-nak átutalták a határozatban
elfogadott 200 000 Ft-ot. Az átalakításhoz
szükséges anyag megvásárlására együttmőködési megállapodás született az önkormányzat és a kht. között, mely szerint a
kht. június 15-ig megvásárolja a szükséges anyagokat, és július 31-ig elszámol a
felhasznált pénzzel.
63/2008. sz. önkormányzati határozat:
Az általános iskola és a Közösségi Ház
főtéskorszerősítésére vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént.

69/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisszentkereszt-Dobogókı vízkorlátozási intézkedési terv aláírása és visszaküldése a DMRV Zrt.-nek megtörtént.
71/2008. sz. önkormányzati határozat:
Az Arch and art Kft.-vel a Pilisszentkereszt-Dobogókı fejlesztési terveinek elkészítésérıl szóló együttmőködési
keretmegállapodás aláírás végett elküldésre került. Az aláírt keretmegállapodás
a mai napon érkezett vissza a hivatalba.
72/2008. sz. önkormányzati határozat:
Iveta Bartošovával az önkormányzati
fıépítészi megbízásra vonatkozó megbízási szerzıdés még folyamatban van, a
szükséges nyilatkozatok egy része már
megérkezett. A megbízási szerzıdés csak
valamennyi nyilatkozat megérkezése után
kerül aláírásra, a határozatnak megfelelıen.
73/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Közösségi Ház könyvtárosi állásának
meghirdetése megtörtént, egy pályázat
érkezett be, mely a kiírásnak nem felelt
meg.
74/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pest megyei településközpontok fejlesztése, kis léptékő megyei fejlesztések
(KMOP-2007-5.2.1/A) pályázat megírására vonatkozó megbízási szerzıdés aláírása és a pályázat határidıben történı
benyújtása megtörtént.
75/2008. sz. önkormányzati határozat:
A tájház felújítására vonatkozó határozat
alapján a felújítási munkák megrendelése
folyamatban van.
76/2008. sz. önkormányzati határozat:
A pedagógusnapi jutalmazásra vonatkozó
határozat megküldése végrehajtásra az
általános iskola igazgatójának megtörtént.

Kérdések, vélemények a beszámolóval kapcsolatban:
Peller Mónika azt kérdezte Lendvai
Józseftıl, hogy mi tette szükségessé
új logó készítését a falunapra.
Lendvai József azt válaszolta, hogy ez
egy különleges alkalmakra készített
embléma, mely a falu múltjára és
jelenére is utal.
Záluszki Ildikó azt kérdezte, hogy a tájház
felújítása megtörténik-e a falunapra.
Lendvai József azt felelte, hogy nem
valószínő, hogy addig elkészül.
Kecskésné Hoffner Klára azt kérdezte,
hogy jelentkezett-e a PSzÖ anyagi
segítségadással a tájház felújításához.
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Lendvai József azt felelte, hogy nem tud róla.
Demjén Tamásné azt mondta, nem
érkezett ilyen megkeresés.
A polgármester beszámolóját a képviselı-testület elfogadta. (8 igen, 1 tartózkodás)
1. napirendi pont:

A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI
SZABÁLYZATA

Elıterjesztésében a polgármester
elmondta, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselıtestülete a 33/2008. sz. önkormányzati
határozatában deklarálta a Közösségi
Ház alapító okiratának, és szervezeti
és mőködési szabályzatának sürgısséggel történı megalkotását.
Az SZMSZ és az alapító okirat elkészült.
Kvintovics László a tervezetet nem
találta alkalmasnak, kifogásait felsorolta, a napirend elhalasztását javasolta.
Galó László javasolta, hogy a
Kvintovics képviselı által elmondott
módosító javaslatokról most döntsünk.
Kvintovics László elmondta, hogy az
elmúlt egy hét alatt nem volt módja a
módosító javaslatok pontos megfogalmazására.
Lendvai József elmondta, hogy a
munkatervben szerepelt ez a téma,
mely hónapok óta ismert, lehetett
volna rá készülni.
Ezután szavaztak a képviselık arról,
hogy elhalasszák-e ennek a napirendnek a tárgyalását a következı ülésig: 8
igen, 2 nem, vagyis elhalasztották.
2. napirendi pont:

A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Kvintovics László javasolta az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai
közé a sport-, illetve a nemzetiségi,
kulturális tevékenységet felvenni. (9
igen, 1 tartózkodás)
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Közösségi Ház alapító okiratát a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal elfogadta. (10 igen)


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS


3. napirendi pont:

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓINAK
JUTALMAZÁSA

Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság 39-40/2008. sz. határozatát,
mely szerint a bizottság javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a Jánszki
István képviselı által beadott elıterjesztést külön napirendként tárgyalja
meg; továbbá javasolta, hogy 9 fı
köztisztviselıt és 3 fı közalkalmazottat
40 000 Ft értékben üdülési csekkel, 3
fı fizikai dolgozót 3x6 900 Ft értékben
ajándékutalvánnyal jutalomban részesítse a képviselı-testület. Ez mindöszsze egyetlen változtatást tartalmaz az
eredeti elıterjesztéshez képest: nem
étkezési jegy, hanem ajándékutalvány
legyen a jutalom, mivel ez utóbbi járulékmentesen adható.
Kvintovics László közölte, hogy ı nem
ért egyet a jutalmazással, ı a pénzmaradványt pályázatokra fordítaná.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és a Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatalnak a dolgozói
közül a köztisztviselıket, és közalkalmazottakat 40 000 Ft üdülési
csekk, a három fı fizikai dolgozót
pedig háromszor 6 900 Ft extra
ajándék utalvány formájában nyújtandó jutalomban részesíti. (8 igen,
2 nem)
4. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy a normatív állami hozzájárulásokkal és a központosított elıirányzatokkal az önkormányzat költségvetését a 217/1998. (XII. 30.) sz.
Kormányrendelet alapján kötelezı
módosítani.
Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság 41. sz. határozatát, melyben
a bizottság javasolta a képviselıtestületnek, hogy a Dobogókı fejlesztési céltartalék terhére a dologi kiadások közé az eddig elıirányzott 1,2
MFt-on túl még 700 000 Ft-ot biztosít-

son a dobogókıi turisztikai térképek
kiadására.
Kecskésné Hoffner Klára, az Üdülıhelyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a
térkép négynyelvő lesz, ezért kerül
többe a tervezetthez képest.
Lendvai József elmondta, hogy a legutóbbi ülésen egy csatlakozási megállapodást fogadott el a képviselıtestület a Dunakanyar Nyári Játékokhoz, most ı ezért 3 MFt-os kötelezettség-vállalásra tett javaslatot az általános tartalék terhére. A továbbiakban
pedig felolvasta a csatlakozási megállapodás immár kitöltött, teljes változatát.
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatot tett a költségvetési rendelet 12.
mellékletében szereplı költségvetési
létszámra vonatkozóan: a polgármesteri hivatal létszáma július 1-tıl ne 11,
hanem csak 10,5 fı legyen. (Ekkortól
fog a pénzügyi osztályon dolgozni az
iskola jelenlegi gazdasági vezetıje.) (6
igen, 3 nem)
A határozatok:
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a
jegyzıkönyvhöz csatolt árajánlat
alapján megrendelje 3 000 példányban
Pilisszentkereszt-Dobogókı
helységtérképét és a mellékletét
képezı turistatérképet. (9 igen, 1
tartózkodás)
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
77/2008. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Dunakanyar Nyári Játékok megrendezésére 3 MFt-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Dunakanyar Nyári Játékok
csatlakozási megállapodását a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal aláírja. (10 igen)
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
megalkotja a 11/2008. (VI. 06.) rendeletét a 2008. évi költségvetésrıl
szóló 4/2008. (II. 26.) rendeletének
módosításáról a jegyzıkönyvhöz
csatolt formában. (10 igen)
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5. napirendi pont:

DOBOGÓKİI PARKOLÓK HASZONBÉRLETI SZERZİDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2007-ben a Pilisi Klastrom Kht. haszonbérleti szerzıdést kötött a TurulBer Bt.-vel a dobogókıi parkolók bérbeadásáról. A pályázati kiírásban
lehetıség volt a szerzıdés további egy
évre történı meghosszabbítására.
A Turul-Ber Bt. a szerzıdés hosszabbítására vonatkozó igényét 2008.
április 28-án beadta.
A haszonbérleti szerzıdés módosítására azért van szükség, mert a dobogókıi murvás parkoló a továbbiakban
nem képezi részét a Turul-Ber Bt.-vel
kötendı szerzıdésnek.
A szerzıdésmódosítás 10%-os bérletidíj-emelést és parkolásidíj-emelést
tartalmaz.
Guba Imre, a bérlı cég képviselıje
elfogadta a szerzıdésmódosítást.
[A dobogókıi parkolók parkolási díjai:
személygépkocsi:
500 Ft/alkalom,
autóbusz, tehergépkocsi:
1 950 Ft/alkalom]
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a Pilisi Klastrom Kht.t, hogy a dobogókıi parkolókra
vonatkozó TURUL-BER Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társasággal
kötött haszonbérleti szerzıdést a
2007. évi pályázati kiírásnak megfelelıen egy évvel meghosszabbítsa,
és a haszonbérleti szerzıdés módosítását aláírja a jegyzıkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal. (8 igen)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
megalkotja a 12/2008. (VI. 05.) sz.
rendeletét a dobogókıi parkolók
rendjérıl és a parkolási díjakról
szóló 3/2007. (II. 14.) sz. rendeletének módosításáról. (8 igen)
6. napirendi pont:

A DOBOGÓKİI MURVÁS PARKOLÓ
HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

Az elıterjesztés lényege az volt, hogy
egy film készítéséhez kibérelnék a
dobogókıi murvás parkolót bizonyos
idıszakokra a következı 5 hónapban.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 Ehhez azonban szükség van a
parkoló rendbe hozására, murvázására, mert jelenleg nagyon rossz állapotban van. Ehhez 1,1 MFt-ra van szükség, mely összeget az önkormányzat
kölcsönadja saját kht.-jának azzal a
feltétellel, hogy legkésıbb 2008. november 30-ig köteles a hitelösszeget
visszafizetni.
A határozatok:
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a Pilisi Klastrom Kht.t, hogy kössön haszonbérleti szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal 2008.
június 1. és 2008. november 30.
közötti idıszakra vonatkozóan havonta egy-egy hétre a dobogókıi
bejáratnál lévı murvás parkoló
használatára a „Robin Hood-Season
3” production-nal napi nettó 50 000
Ft bérleti díj ellenében, és az ebbıl
befolyt összeget a parkoló további
építésére és kialakítására fordítsa.
(10 igen)
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
kössön kölcsönszerzıdést a Pilisi
Klastrom Szolgáltató Kht.-val a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal a Dobogókı 1224.
hrsz. alatti parkoló murvázására.
(10 igen)
7. napirendi pont:

CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A polgármester az elıterjesztésében
leírta, hogy az önkormányzat 2001 óta
csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati felsıoktatási ösztöndíjrendszerhez, mely szociális rászorultság
alapján támogatja a felsıfokú tanulmányokat folytatókat.
Az ösztöndíjrendszer olyan támogatás,
mely 3 részbıl áll:
1. helyi önkormányzati támogatás
2. megyei önkormányzati támogatás
3. intézményi támogatás
Intézményi ösztöndíjrészt csak az a
hallgató kap, akit a helyi önkormányzat
támogat. Ehhez költségvetésünkben
200 000 Ft-ot biztosítottunk.

A szociálisan rászoruló hallgatók pályázat alapján juthatnak ösztöndíjhoz.
A pályázati kiírás évente kb. szeptember hónapban történik. Az önkormányzatnak a sajátos szabályokat (pályázati feltételek és eljárás) rendeletben kell
meghatároznia.
Galó László módosító javaslatot tett:
400 000 Ft legyen az önkormányzat
által biztosított évi keret összege. (3
igen, 2 tartózkodás, 3 nem)
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és
a szociális keret terhére évi 200 000
Ft-ot biztosít. (8 igen)
8. napirendi pont:

KÁBELTÉVÉ-BEKÖTÉSI AKCIÓ
Mint azt Lendvai József elmondta, a
kábeltévé-hálózaton elindultak az
elfogadott fejlesztések. Kialakítottak
egy új csomagrendszert, mely tartalmaz szociális csomagot (MTV1,
MTV2,
önkormányzati
csatorna,
DunaTV I, DunaTV II) is, és az alapcsomagba több új magyar nyelvő
csatorna is bekerült. A tervek szerint
az év második felére megteremtıdik
az internet-szolgáltatás lehetısége. Az
információ megfelelı áramlása és az
objektív tájékoztatás miatt fontos, hogy
minél több lakásba jusson el az önkormányzati csatorna adása, valamint
a hálózat versenyképessége és fenntarthatósága érdekében sem mellékes
a hálózatra csatlakozott lakások száma.
A már sajnos megszokottá váló valótlan állításokkal ellentétben az önkormányzat nem korlátozza, hanem ellenkezıleg: szélesíti a szlovák nyelvő
csatornák kínálatát: a Markíza mellett
már a TA3 nevő szlovákiai tévé is
fogható, de – mint azt a PSzÖ elnökétıl megtudtuk - a STV is nemsokára
elérhetı lesz.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a tulajdonát képezı kábeltévé-hálózathoz történı csatlakozásra akciót hirdet. Csatlakozási
díj befizetése nélkül kérhetik a rend-
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szerhez történı csatlakozást az
egyedül élı nyugdíjasok, a nyugdíjas házaspárok és a nagycsaládosok. A csatlakozási díj (25 000 Ft)
kamatmentes részletekben történı
befizetését kérhetik a hálózatra
történı rákötéskor az elızı kategóriákba nem tartozó pilisszentkereszti lakosok. (8 igen)
9. napirendi pont:

EGT/NORVÉG FINANSZÍROZÁSI
MECHANIZMUSOK
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
keretében
a
„Mikrotérségi megújuló energia
program” címő pályázatban meghatározott pályázati cél (projekt) közös
együttmőködés keretében történı
megvalósítására vonatkozó partnerségi megállapodást a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal aláírja. (8 igen)
10. napirendi pont:
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA

A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
az állami erdıket kezelı gazdasági
társaságok részvényeinek az érintett önkormányzatoknak történı
ingyenes átadására vonatkozó kezdeményezés támogató nyilatkozatát
a jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal aláírja. (8 igen)
11. napirendi pont:

KÖZLEMÉNY ELFOGADÁSA
Hosszas vita után – melyet most nem
részletezünk, hiszen az önkormányzati
tévécsatornán többször is láthatták – a
képviselık egy olyan közleményt fogadtak el, amely a június 7-ei falunappal kapcsolatban született.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS


A közlemény szövege:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
2008. június 7-8-ai falunapot a már
korábban kinyilvánított szándéka szerint politikamentes ünnepként kívánja
megrendezni.
A Magyarország és Szlovákia között
az utóbbi idıben sajnálatosan kialakult
helyzet és az elmúlt hónapokban a
pilisszentkereszti Szlovák Ház körül
kialakított feszültség miatt nem tartjuk
szerencsésnek magas rangú politikusok hivatalos részvételét az ünnepen.
Elhatárolódunk minden olyan szándéktól, amely bevonja a nagypolitikát a
falu ünnepeibe.
Azt szeretnénk, ha ez az ünnep az itt
élı emberekrıl, hagyományaikról,
történetükrıl szólna.”
Kvintovics László név szerinti szavazást javasolt. (8 igen)
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
községi Falunapra vonatkozó önkormányzati közleményt a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
A szavazás eredménye: 7 igen (Lendvai József, Becságh András, Galda
Levente, Galó László, Kecskésné
Hoffner Klára, Rusznyák János,
Záluszki Ildikó), 1 nem (Kvintovics
László).
12. napirendi pont:

DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS A
PILISSZENTKERESZTÉRT EMLÉKÉREM
ADOMÁNYOZÁSA - ZÁRT ÜLÉS
A képviselı-testület a 3/1996. (II. 27.)
sz. rendelete alapján, a község újratelepítésének évfordulóján kerül sor a
Díszpolgári cím és a Pilisszentkeresztért–Pre Mlynky Emlékérem
adományozására. Idén ez az ünnep
június 7-én kerül megrendezésre.
Az adományozási eljárás rendje szerint az odaítélést és az átadást megelızı eljárás lefolytatására a képviselı-testület 5 tagú elıkészítı bizottságot jelölt ki. A bizottság a meghatáro-

zott határidıig beérkezett jelöléseket
megtárgyalta és javaslatát a testület
elé terjesztette.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
2008-ban Díszpolgári címet adományoz Gaján Vilmosnak, a Pilisszentkeresztért–Pre Mlynky Emlékérmet adományozza az idei évben
Sisa Ferencnének. (8 igen)

kérdezte, kinek a feladata a falu honlapjának feltöltése, gondozása, milyen
módon kerülhet fel bármilyen anyag a
honlapra, ki dönt ezek tartalmi megítélésérıl?
Lendvai József válaszában elmondta,
hogy nincs senkinek megbízása a
honlap gondozására, azt egy kistérségi munkatárs végzi hetente egyszer,
eddig ingyen, de a késıbbiekben már
ezért is fizetnünk kell. A tartalmi megítélés kérdése nincs meghatározva.
A választ a képviselı-testület elfogadta. (6 igen, 1 tartózkodás)

INTERPELLÁCIÓK

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Lendvai József ismertette Becságh
András alpolgármester három interpellációját:
 az elsıt a jegyzınek címezte, melyben az iránt érdeklıdött, hogy kivizsgálta-e a jegyzı, hogy a Közösségi
Ház büféjében gyermekek játékgépezhetnek?
Baranyák Szilvia azt felelte, hogy ı
feljelentésre várt eddig, de az nem
érkezett.
A választ a képviselı-testület nem
fogadta el (4 nem, 2 igen, 1 tartózkodás), így az ügyet a témában érintett
bizottság fogja vizsgálni a továbbiakban.
A másik szintén a jegyzınek szólt,
és azt írta benne az alpolgármester,
hogy a Dobogókın kihelyezett, az
önkormányzat által fizetett szemétgyőjtıkbe éttermi hulladékot raktak.
Azt kérdezte, hogy a dobogókıi
vendéglátóipari egységeknek van-e
szemétszállítási szerzıdése, illetve ha
nem volna, akkor felfüggeszthetı-e a
mőködési engedélyük a szerzıdés
megkötéséig?
A jegyzı azt felelte, hogy a jelenleg
mőködı vendéglátó egységek üzemeltetıje a mőködési engedély kiadásakor rendelkezett szemétszállítási szerzıdéssel. Arra vonatkozóan, hogy
jelenleg mely üzemeltetınek milyen
mennyiségő szemét elszállítására van
szerzıdése, a Saubermacher-Bicske
Kft. tud adatot szolgáltatni.
A választ a képviselı-testület elfogadta. (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
 A harmadik a polgármesternek
szólt. Ebben Becságh András azt

 Lendvai József bejelentette, hogy
továbbra is a Szlovák Ház eladásáról
kérdezik ıt a kormány részérıl. Kérte
a képviselı-testületet, mondjon véleményt és hozzon határozatot ezzel
kapcsolatban.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Szlovák Ház (2098 Pilisszentkereszt,
Fı u. 14.) tulajdonjogának eladására
vonatkozóan nem ad ki szándéknyilatkozatot. (7 igen, 1 tartózkodás)
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 Bejelentette, hogy elindultak a
rendezési tervvel kapcsolatos lakossági fórumok.
 A még tavaly augusztus 20-ra elnyert „Koronás napok” pályázatra
végre megérkezett 990 000 Ft.
 Több pályázatot nyújtott be az
elmúlt idıben (pilisi zöld út, forgalomlassítók).
 Bejelentette, hogy levelet írt a
DMRV-nek, így a Mester utcai vízvezeték-szakasz rekonstrukciója a nyáron elkezdıdik.
 Az információs táblák rendbe hozására árajánlat-kérés történt; a patak
egyik hídját (a Szurdok felé vezetı
úton) aszfaltozni fogják.
 Árajánlat-kérésnél tartunk az ún.
Szommer-köz felújításánál is.
 További kátyúzás lesz, illetve az
iskolaudvar burkolatának rendbe hozása is meg fog történni megfelelıbb
mérető murvával és aszfalttal (azóta
megtörtént).
Galó László

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
A Lendvai József által javasolt napirendet a képviselı-testület elfogadta. (7 igen)
1. napirendi pont:

Rendkívüli
képviselı-testületi
ülés,
2008. június 10.

PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSA
A határozat:
A „Faluközpont-fejlesztés, forgalomcsillapítás és közösségi tér
kialakítása
Pilisszentkereszten”
címő KMOP-2007-5.2.1/A pályázathoz szükséges önrészt (6,7 MFt-ot)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. (7 igen)

2. napirendi pont:

FŐTÉSKORSZERŐSÍTÉS AZ
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEIBEN

A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 63/2008. sz. önkormányzati hatá-

rozattal elfogadott szerzıdést az
alábbi tartalommal módosítsa:
- A Szolgáltató KEOP-pályázatot
nyújt be. Támogatás elnyerése esetén a támogatás teljes összege
csökkentett szolgáltatási díj formájában a Megrendelıhöz kerül.
- A szerzıdés lejártát követıen a
Szolgáltató elıvásárlási jogot biztosít a Megrendelınek a beépített
eszközök megvásárlására.
- A Megrendelı és a Szolgáltató
együttesen nyilatkozik, hogy a beruházás a települési rendezési tervnek megfelelıen lesz megvalósítva.
(7 igen)
G. L.

Képviselı-testületi ülés, 2008. június 24.
A Lendvai József által javasolt napirendet a képviselı-testület elfogadta. (9 igen)
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról:
77/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Dunakanyar Nyári Játékok csatlakozási
megállapodása aláírásra került.
78/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Közösségi Ház alapító okirat elfogadásáról szóló határozat elküldésre került az
igazgató asszonynak végrehajtás céljából.
80/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisszentkereszt-Dobogókı helységtérképének, valamint a mellékletét képezı
turistatérkép megrendelése, és az elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerzıdés
aláírása megtörtént.
82/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisi Klastrom Kht. a Robin Hood–
Season 3 production-nal megkötötte a
haszonbérleti szerzıdést a dobokókıi
murvás parkoló bérlésére vonatkozóan.
83/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Dobogókı 1224. hrsz. alatti parkoló
murvázására vonatkozó kölcsönszerzıdés
megkötése a Pilisi Klastrom Kht.-val megtörtént.
84/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisi Klastrom Kht. a dobogókıi parkolókra vonatkozó haszonbérleti szerzıdést
1 évvel meghosszabbította a Turul-ber Bt.vel.

87/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
keretében a „Mikrotérségi megújuló energia program” címő pályázati cél közös
együttmőködés keretében történı megvalósítására vonatkozó partnerségi megállapodás aláírása megtörtént.
88/2008. sz. önkormányzati határozat
Az állami erdıket kezelı gazdasági társaságok részvényeinek az érintett önkormányzatoknak történı ingyenes átadására
vonatkozó kezdeményezés támogató
nyilatkozatának aláírása megtörtént.
91/2008. sz. önkormányzati határozat
A községi Falunapon a Díszpolgári cím és
a Pilisszentkeresztért-Pre Mlynky emlékérem ünnepélyes keretek között történı
átadása megtörtént.

30% önrészt igényel. A tervkészítés
forrása a fejlesztési alap.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Tavasz
utca út- és vízépítési terveinek módosítását
(zárt
csapadékvízelvezetés) engedélyezéssel együtt a
Plan-Etalon Mérnökiroda Kft.-tıl a
mellékelt árajánlat alapján. (780 000
Ft+áfa) (10 igen)
2. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. napirendi pont:

MÓDOSÍTÁSA

A TAVASZ UTCA ÚT- ÉS VÍZÉPÍTÉSI

Elıterjesztésében a polgármester
leírta, hogy a normatív állami hozzájárulásokkal és a központosított elıirányzatokkal az önkormányzat költségvetését a 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet alapján kötelezı módosítani.
Galó László, a Pénzügyi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a módosítást,
ezt támogatta Bartha Gyula könyvvizsgáló is.
A képviselı-testület a költségvetésmódosítást elfogadta. (10 igen)

TERVEINEK MÓDOSÍTÁSA

Lendvai József ezt a napirendi pontot
sürgısséggel terjesztette elı, és a
költségvetés módosítása elıtt tárgyaltuk, mivel azt érintette.
A polgármester elmondta, hogy a
közelmúltban elfogadottal szemben
azért van szükség módosításra, mert a
helyi építési szabályzat szerint szilárd
útburkolat (aszfalt) esetén zárt vízelvezetést kell tervezni. Az ily módon
elkészített tervvel szeptember 5-ig
lehet pályázni a kivitelezésre, mely
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3. napirendi pont:

A PILISI KLASTROM SZOLGÁLTATÓ
KHT. ÜGYE
Elıterjesztésében Lendvai József
elmondta, hogy a Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht. Alapító Okiratának módosításáról már többször tárgyalt a képviselı-testület testületi ülés, és informális ülés keretében. Az Alapító Okirat
módosítása tartalmazza az összes
szükséges törvényi módosítást. Törvény szerint szükség van a kht.
nonprofit kft.-vé alakítására.
Elmondta továbbá, hogy Pap József, a
Kht. felügyelı-bizottsági tagja tagságáról lemondott, új felügyelı-bizottsági tag
megválasztására van szükség. Javasolta, hogy a fenti tagságot dr. Gráf
Zoltánné Pilisszentkereszt, József Attila
u. 17. szám alatti lakos töltse be.
A tegnapi napon egyébként informális
ülés keretében tájékozódhattak a kht.
dolgairól a képviselık.
A képviselı-testület szavazott az ún.
Alapítói Határozatokról: 10 igen, majd
a következı két határozatról:
A határozatok:
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Alapító Okiratának módosítását a
jegyzıkönyvhöz csatolt formába és
tartalommal elfogadja. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat
aláírására.
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
elfogadja Pap József felügyelıbizottsági tag lemondását tisztségérıl. Továbbá 2008. június 24-i hatállyal megválasztja dr. Gráf
Zoltánné 2098 Pilisszentkereszt,
József Attila u. 17. szám alatti lakost a felügyelı-bizottság tagjává,
aki ezt elfogadja, és nyilatkozik,
hogy összeférhetetlenségi szabályokba nem ütközik megválasztása.
(10 igen)
4. napirendi pont:

A PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA ÜGYE

Elıterjesztésében Lendvai József
leírta, hogy Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
39/2008. sz. önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola önálló gazdálkodási
jogkörét 2008. július 1-vel visszavonja.
A fent említett önkormányzati határozattal a PSZÖ is egyetértett, hozzájárulását adta a változások alapító okiratba történı átvezetéséhez.
Lendvai József az intézménybe felvehetı gyermeklétszám 224 fırıl 206
fıre történı csökkentését javasolta
bevezetni az alapító okiratba, mivel a
pályázatokon nagyon alacsony az
iskola kihasználtsága (legutóbb 59%
volt), a tanulólétszám pedig most is
mindössze 132 fı. Kvintovics László
további csökkentést javasolt, 176 fıt,
melyet a többi képviselı is támogatott.
A határozatok:
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilissszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvodát, mint részben önálló
gazdálkodású költségvetési szervet,
az önkormányzat saját felügyelete
alá vonja. Az intézmény pénzügyi,
gazdasági feladatait Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el 2008.
július 1-tıl. (9 igen, 1 tartózkodás)
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolát, mint részben
önálló gazdálkodású költségvetési
szervet az önkormányzat saját felügyelete alá vonja. Az intézmény
pénzügyi, gazdasági feladatait
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el 2008. július 1-tıl. (9 igen, 1
tartózkodás)
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal, valamint az elfogadott
módosításokkal együtt elfogadja. (8
igen, 2 tartózkodás)
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- Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilisszentkereszti
Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jegyzıkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
(8 igen, 2 tartózkodás)
5. napirendi pont:

A PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓJÁNAK BESZÁMOLÓJA
AZ ELTELT ÉV MUNKÁJÁRÓL

Az igazgatónı írásos beszámolóját
minden képviselı megkapta.
Záluszki Ildikó azt kérdezte, hogy a
tartalomjegyzékhez képest miért hiányzik a beszámoló mintegy fele.
Elmondta, a fenntartó jogos elvárása,
hogy az iskola teljes munkájáról kapjon tájékoztatást. Kérte a hiány pótlását.
Szivel Józsefné elmondta, hogy nincs
pontos elıírás arról, hogy hogyan
nézzen ki egy ilyen beszámoló,
egyébként pedig vannak olyan adatok,
amelyrıl nem tájékoztathatja a képviselıket (a pedagógusok által az iskolaigazgatónak írt beszámolók részleteire
gondolt, melyek valóban tartalmaztak
ilyen adatokat, de ezek nem a képviselı-testületnek íródtak).
Galó László szerint talán véletlenül (?)
maradhattak ki a tartalomjegyzékben
egyébként felsorolt olyan fontos területek, mint például a szakkörök, a diákönkormányzat, a logopédus, a fejlesztı pedagógus munkájáról szóló tájékoztató.
Záluszki Ildikó javaslatára a képviselık
határozatot fogadtak el arról, hogy az
iskolaigazgató tegye meg a szükséges
pótlást június 30-ig. (6 igen, 3 nem, 1
tartózkodás)
Végül a beszámolót 5 igen, 2 nem, 3
tartózkodással nem fogadták el, a
következı (rendkívüli) ülésen újra
tárgyalják.
6. napirendi pont:

A PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSA- ZÁRT ÜLÉS
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 Az igazgatói állásra egyetlen személy,
Galó László nyújtotta be pályázatát.
A PSzÖ nem értett egyet a pályázó
megbízásával (az iskolaigazgató kinevezésében egyetértési joga van).
A pályázónak az önkormányzati törvény értelmében joga van ahhoz, hogy
a képviselı-testület ne nyílt ülésen
tárgyaljon róla, ezt ı írásban kérte is,
ezért volt zárt az ülés. A pályázó nem
vett részt a titkos szavazásban, melynek eredménye viszont nyilvános: 4
igen, 1 tartózkodás, 4 nem, így a pályázat érvényes volt ugyan, de eredménytelen.
A képviselı-testület arról döntött, hogy
2008. augusztus 1-tıl 1 évig megbízással töltik be az iskolaigazgatói
állást. (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
A megbízott személyérıl és új pályázat kiírásáról egy júliusi rendkívüli
ülésen döntenek.
7. napirendi pont:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 33/2008.
sz. önkormányzati határozatában
deklarálta a Közösségi ház alapító
okiratának és szervezeti és mőködési
szabályzatának sürgısséggel történı
megalkotását.
A május 27-ei ülésen az SZMSZnapirend tárgyalását a testület elnapolta, további átdolgozásra javasolta. Az
ügyrendi bizottság is tárgyalta az
SZMSZ-t és javaslataikat az ülésen
ismertette a képviselı-testülettel.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Közösségi Ház és Könyvtár szervezeti és mőködési szabályzatát a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában
és tartalommal elfogadja. (9 igen)
9. napirendi pont:

A BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÜGYE

NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA

Becságh András alpolgármester beszélt a szentendrei speciális iskola
bezárása körül kialakult helyzetrıl.
Elmondta, hogy az iskolába jelenleg
ugyan nem jár pilisszentkereszti gyerek, de régebben is járt és a következı
tanévekben is van rá esély, hogy járni
fog. Az iskolát Pest megye közgyőlése
tartja fenn, és az évi költségvetési
hiányt, mely mintegy 49 MFt, nem
tudják vállalni. A nagy közfelháborodás hatására azonban mégiscsak
vállalják az összeg felének kifizetését.
A kistérségi tanács pedig úgy döntött,
hogy a települések vállalják a másik
felének kifizetését lakosságszámarányosan, vagy az odajáró gondozottak száma alapján.
Kvintovics László ez utóbbit javasolta,
csakhogy ebben az esetben elıfordulhat,
hogy 0 Ft a támogatásunk mértéke, ha
ısztıl nem jár pilisszentkereszti gyerek az
iskolába. (1 igen, 2 nem, 6 tartózkodás)
A képviselı-testület a lakosságszámarányos támogatás mellett döntött, mely
mintegy 600 000 Ft-ot fog jelenteni a
következı tanévben. (8 igen, 1 nem)
8. napirendi pont:

A KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS
MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖSSÉGI HÁZ
A polgármester leírta, hogy a Közösségi Ház vezetıjének javaslatára, a
könyvtár festésének és felújításának
figyelembe vételével, a munkálatok
zavartalan elvégzése érdekében célszerő a ház mőködésének szüneteltetése a nyári idıszak alatt. A zárva
tartás érvényes a könyvtárra és valamennyi közösségi célú használatú
helyiségre. A zárva tartás nem érinti a
házban mőködı büfé üzemeltetését.
Galó László azt kérdezte, miért az
egész ház zár be, ha csak a könyvtárat meszelik; a büfét pedig miért nem
festik ki. Elmondta, hogy az iskolás gyerekeknek 2 és fél hónapig tanítási szünet van, a júliusi zárva tartás esetén
pedig 1 hónapig nem tudják majd
használni a házat.
Berényi Ildikó elmondta, hogy ı nem
tud nyári napközis tábort szervezni,
egyébként pedig szeretne szabadságra menni. A házat használó csoportokkal megbeszélte már a zárva tartást.
Becságh András elmondta, hogy az igazgató helyettesítését nem tudjuk megoldani.
Galó László azt kérdezte, miért nem
írjuk ki a könyvtári állásra a pályázatot,
ha a májusi ülésen kiderült, hogy az
egyetlen pályázó nem felelt meg az
akkori kiírásnak.
Lendvai József azt felelte, ezt a következı rendkívüli ülésen megtesszük.
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A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
elrendeli a Közösségi Ház zárva
tartását a 2008. június 30-tól július
28-ig terjedı idıszakra. (9 igen)
10. napirendi pont:

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI
RENDELET

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Társulása e-közigazgatási
projektjének (GVOP) bevezetésével
szükségessé vált Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az elektronikus
ügyintézésérıl szóló 14/2005. (X.27.)
rendelet módosítása.
Az új rendszer indulásával a község
honlapján kialakításra kerül egy olyan
felület, ahol az állampolgárok igénybe
vehetik az elektronikus szolgáltatást.
A rendelettervezetrıl döntöttek a képviselık: 5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás,
így nem lett elfogadva, mert a rendeletalkotáshoz minısített többség (6
igen) kellett volna. A napirend tárgyalásakor vita nem volt, utána azonban igen.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
 Elkészült a településfejlesztési
koncepció, a képviselık tanulmányozásra megkapták azt.
 Ries László helyére új üdülıhelyi
bizottsági tagot kell választani, ugyanis
áthelyezték a Manrézából.
 Lendvai József részt vesz a magyar
polgármesterek 7. világtalálkozóján
Gödöllın a hét végén.
 Egyesület alakult az M0-ás körgyőrő továbbépítése és a környezeti problémák miatt; szeretnék, ha a 10-es és a
11-es út közötti szakasz is megépülne.
 Birtokvédelmi pert vesztett a PSzÖ
az önkormányzattal szemben a Szlovák Ház irodájának használata miatt,
melyet a PSzÖ kezdeményezett.
A Szlovák Ház szabályzatát egyébként, melyet immár 2 hónapja fogadott
el a képviselı-testület, csak a PNÖ írta
alá, így jogilag kedvezményesen csak
ık használhatnák az érintett szervezetek közül.
 Megköszönte mindenkinek a falunap megrendezéséhez nyújtott segítséget.
Galó László

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

KÁBELTÉVÉKÁBELTÉVÉBEKÖTÉSI
AKCIÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a tulajdonát képezı kábeltévé-hálózathoz történı
csatlakozásra akciót hirdet.
Csatlakozási díj befizetése
nélkül kérhetik a rendszerhez
történı csatlakozást az egyedül
élı nyugdíjasok, a nyugdíjas
házaspárok és a nagycsaládosok.
A csatlakozási díj (25 000 Ft)
kamatmentes részletekben történı befizetését kérhetik a hálózatra történı rákötéskor az elızı kategóriákba nem tartozó
pilisszentkereszti lakosok.

A PILISI KLASTROM SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
(2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.)

egyszerősített éves beszámolójából
(2007. december 31.)
Statisztikai számjele: 21962042702057113
Cégjegyzék száma: 13-14-000180
Megnevezés
Befektetett
eszközök
Forgóeszközök
Aktív idıbeli
elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
Kötelezettségek
Passzív idıbeli
elhatárolások
Források (paszszívák) összesen

A bekötési igényeket a 26/547501-es telefonszámon kérjük
jelezni.
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

HIRDETÉSI DÍJAK
A Pilisszentkereszti Hírforrást
a
Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
adja ki,
havonta jelenik meg
800 példányban,
Pilisszentkereszt összes
lakójához eljut.
A hirdetési tarifák a következık:
1/16 2000 Ft+ÁFA

1/8 4000 Ft+ÁFA

Elızı év

Adatok: ezer Ft-ban
Tárgyév

30 038

Elızı év(ek) módosításai
0

6 365
32

0
0

4 039
300

36 435

0

35 268

30 930

32 778

33 231

842

266

36 435

0

35 268

Eredménykimutatás
Elızı év
Vállalkozási
Összetevékenység sen
Összes
közhasznú
tevékenység
bevétele
Összes
ráfordítás

0

Cél szerinti
tevékenység

Adatok: ezer Ft-ban
Tárgyév
Vállalkozási
Összesen
tevékenység

0

2 616

0

2 616

6 569

6 569

4 933

7 640

12 573

880

880

- 2 317

1 272

- 1 044

Adózás elıtti
eredmény

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának hírlevele
Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12. : 26/547-500
Villámposta: mlynky@t-online.hu
Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta: psztkhirforras@gmail.com

1/4 6000 Ft+ÁFA
1/2 8000 Ft+ÁFA
1/1 10000 Ft+ÁFA
Miklós-Kovács János
ügyvezetı igazgató

Felelıs szerkesztı: Miklós-Kovács János
Szerkesztı: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Mőszaki Fıiskola, Bélteky István
Az újság olvasható a www.pilisszentkereszt.hu honlapon is.
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