psztkhirforras@gmail.com

I DİSEK

NAPJA

Az ünnepségen Lendvai József polgármester
köszöntötte falunk legidősebb asszonyát:
Szmetana Mártonnét (Urbanics Rozália) (92 éves),
a legidősebb férfit: Piláth Rezsőt (87 éves).
Köszöntötte a 60 éve házas
Vlcsek Márton Györgyöt és feleségét,
Vlcsek Mártonnét (Spiegelhalter Katalin),
és az 50 éve házas
Szendi Bélát és Szendi Bélánét (Kara Márta).

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Támogatók voltak:
Ez+Az vegyeskereskedés (Pellerné Kiss Gabriella); Bugas Bt (ifj.
Fuhl Attila); Hilda cukrászda (Papucsek Lászlóné); Mi családunk
Bt (Gıgös Ernı); Emma vendéglı (Piláth Rezsı); Gyógyszertár
(Tompa Istvánné); Hermina virágbolt (Szova Istvánné);
Ackermann Kálmán plébános; Diószegi Gábor; Id. Nagy Péter;
Cserni Istvánné; a konyha dolgozói; Szabó Zoltán; Urbanics
Jánosné; Kocsis Józsefné.

Szereplık voltak:
A Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola énekkara, néptánccsoportja; Pilis Néptáncegyüttes felnıtt és szépkorúak csoportja;
Pávakör; Gaján Vilmos

Köszönjük önzetlen támogatásukat!
Fotók: G. O. K.
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MESEMONDÓ VERSENY
MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKEZETÉRE

Mikusik Borbála (1. o.)

Dietrich Milán (4. o.)

Glück Laura (3. o.)

Papucsek Barbara (2. o.)

Klausz Veronika (3. o.)

Pénzelik Fanni (3. o.)

Könyvjutalmat kaptak kiemelkedı mesemondásukért: Dohy
Dominik (1. o.), Horváth Gyızı (2. o.), Pénzelik Fanni és
Glück Laura (3. o.), Benke Zsófia és Dietrich Milán (4. o.)

Fotó: G. L.
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SULI-BULI

A Suli-bulit támogatták: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet pilisszentkereszti kirendeltsége, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, Pilisszentkereszt Német
Önkormányzata, Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat,
Hermina Virágbolt, Ackermann Kálmán, Pellerné Kiss Gabriella, Gıgös Ernıné, Spiegelhalter Szilvia, Mihalik Mária,
Demjén Tamásné.
Fotók: G. O. K.
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A terv jelentısége az, hogy létezése lehetıséget nyújt arra,
hogy amennyiben a falu lakossága, a képviselık melléállnak, pályázatokat lehet megcélozni, s így megvalósulhat.
Mindazok, akik dolgoztak a terveken, azt ellenszolgáltatás
nélkül tették. Köszönet illeti ıket. Reméljük, lelkes munkájuk
nem vész kárba!
Kóczián Mária

A Helyi Pályázati Alap
2008. évi 3. pályázati kiírására
beérkezett pályázatok elbírálása
Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság
2008. november 21-ei ülésérıl
Az idei évben harmadjára volt lehetısége a civil szervezeteknek pályázni az önkormányzat pályázati alapjába.
A négy pályázó közül most egyedül a Dobogókı Egyesület
pályázatát nem támogattuk.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

pályázatot hirdet
a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola

A támogatott civil szervezetek listája:
Pályázó
szervezet neve

Pályázati cél

Pilisszentkereszti
Iskoláért Alapítvány

Téli programok az
iskolában
(barkácseszközök,
szakkörök, fejlesztı
eszközök, dekorációs
anyag)
Adventi
koncert
(Szvorák Katalin)
Ciszterci
apátság
Pilisszentkereszten –
szórólap
nyomdaköltségeihez

Pilisszentkereszti
Somvirág Egyesület
Szentkereszti Polgári Kör Egyesület

Támogatás
összege (Ft)

(Pilisszentkereszt, Rákóczi F. u. 12.)

igazgatói állásának
betöltésére

100 000

A megbízás 2009. augusztus 1-vel kezdıdik és 2014. július
31-ig tart.
Feltételek:
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsıfokú
iskolai végzettség
- legalább 5 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai
gyakorlat
A pályázathoz benyújtandó:
- szakmai életrajz
- vezetési program és szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzelések
- szakmai végzettséget igazoló okirat
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál elınyben részesül az, aki pedagógus-szakvizsgával, továbbá szlovák, német nyelvtudással
rendelkezik.
Az elınyben részesítés nem biztosíthat feltétlen elınyt, és
nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. (2003.
évi CXXV. tv. 11. § /2/ bek.)
A pályázatot 2009. április 21-ig lehet benyújtani a
pilisszentkereszti önkormányzat jegyzıjéhez.
A pályázatot az önkormányzat 2009. július 31-ig bírálja el.

35 000
30 000

Galó László, bizottsági elnök

A KLASTROM JÖVŐJE
2007. november 27-én a Szlovák Ház üléstermében győltek
össze azok, akiket foglalkoztat az a gondolat, hogy mi lesz
a Klastrommal. Nagy örömmel láttam, hogy a terem csaknem megtelt, s az intézményvezetık is megjelentek.
Az elıadást tartó dr. Horváth Sándor és dr. Legeza László
projektor segítségével mutatták be azokat a terveket, amelyeket egy egész csoport szakember áldozatos munkája
segítségével készítettek el. A tervek arról szólnak, hogyan
lehetne a Klastromot reálisan is megvalósítható módon
megóvni, a közönségnek bemutatni.
A szakemberek pontos terveket készítettek a munkafolyamatról, kezdve azzal, hogy a területet be kell keríteni, a
régészeti feltárást teljes egészében újra el kell végezni,
majd ezek után lehet a mostani betontalapzat és a már
bevált nézıtér helyén egy szabadtéri színpadot, ill. a bejárat
felé esı oldalon egy ehhez tartozó kiszolgáló épületegyüttest építeni. Az épületbe két szolgálati lakást, tárgyalót,
mosdókat, bemutatótermet képzeltek el. Mind a színpad, a
nézıtér, az épület a ciszterci építészet hagyományait követi
– természetesen XXI. századi igényeknek és lehetıségeknek megfelelıen. Maga a feltárt terület pedig régészeti
parkként lesz bemutatható.
A tervekhez részletes régészeti, költségvetési ütemterv
készült, valamint végiggondolták azt is, meddig lehetne ezt
a munkát elvégezni.

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
A szentendrei Emberélet Alapítvány
önkéntes segítık jelentkezését várja Szentendrérıl és a
környékbeli településekrıl.
Az alapítvány célja:
 Regionális szociális háló létrehozása
 Daganatos betegeknek történı segítı közremőködés a
kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik azonosulni
tudnak az alapítvány céljaival és lakóhelyükön szívesen
összefognák az alapítvány munkáját.
Érdeklıdni lehet: a 06-20-995-7167 és 06-20-564-63-75
telefonszámokon.
Emberélet Alapítvány Szentendre
Paprikabíró u. 4., emberelet@gmail.com
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10.27. PILE SC – Szentendre 2:4
G.: Hoffner G., Nizák
11.03. Pilisszántó - PILE SC 5:2
G.: Jánszki Gy., Spiegelhalter J.
11.10. PILE SC – Pomáz 0:7

A PILE SC Labdarúgó
Szakosztálya csapatainak
2008. ıszi bajnoki eredményei

12. PILE SC: 9

0
10:36

10. PILE SC: 14

5
30:46

0

9
15 p.

ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG (13 csapat)
09.08. PILE SC - Páty 2:6
G.: Hoffner G., Spiegelhalter J.
09.15. Szigetmonostor - PILE SC 3:2
G.: Zombor, Lampert Cs.
09.22. PILE SC - Leányfalu 0:1
09.27. Csobánka – PILE SC 2:1
G.: Zombor
10.13. Pilisszentiván – PILE SC 2:0
10.20. PILE SC – Pilisvörösvár 1:6
G.: Szmetana P.

9
0 p.

Sulek

FELNİTT BAJNOKSÁG (15 csapat)
08.17. PILE SC - Budajenı 1:3
G.: Jakab
08.24. Pilisszántó - PILE SC 3:2
G.: Jakab, Erdei
08.31. PILE SC - Nagykovácsi 0:6
09.07. Szigetmonostor - PILE SC 3:2
G.: Jakab, Spiegelhalter A.
09.14. PILE SC – Üröm 0:3 (FB)
Kiállítva: Papucsek A.
A mérkızés a 75. percben 4:5ös állásnál félbeszakadt. (Kozák Z.(2),
Jakab, Glück E.)
09.20. SZE-FI (Szentendre) – PILE SC
3:6
G.: Jakab(3), Spiegelhalter A.(2),
Cserni G.
09.28. PILE SC – Pilisszentlászló 4:3
G.: Jakab, Kozák Z., Glück E.,
Galda Zs.
10.05. Tinnye - PILE SC 3:1
G.: Glück E.
10.19. Visegrád – PILE SC 1:2
G.: Galda Zs., Spiegelhalter A.
10.26. PILE SC - Solymár 0:5
A mérkızés a 42. percben félbeszakadt.
11.02. Leányfalu – PILE SC 6:1
G.: Spiegelhalter A.
11.09. PILE SC – Csobánka 7:3
G.: Jakab(4), Galda Zs.(2),
Kozák Z.
11.16. PILE SC – Dunakeszi II. 3:2
G.: Kozák Z., Mikusik B., Jakab
E.
11.22. Szentendre – PILE SC 2:1
G.: Orosházi
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A Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. munkájáról
A Pilisi Klastrom Kht. 2007-ben
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának fizikai dolgozóival és a közmunkások irányításával végezte a rábízott
közfeladatokat (főnyírást, ünnepségek
elıkészítését, István a király… rendezését, Közösségi Házban teremrendezéseket, karbantartást stb.)
Ez alatt az egy év alatt vált világossá –
ami már 2007 elsı negyedéve után is
egyértelmő volt –, hogy a jelenlegi fizikai
állománnyal és közmunkásokkal nem
lehet vállalkozást építeni. A polgármester irányítása alatt elengedhetetlen,
másra át nem ruházható közfeladatokat
tudnak ellátni, ha akarnak. Ezek ismeretében döntött úgy az ügyvezetı, hogy
alkalmazottakat foglalkoztat, és önállóan
menedzseli a Kht-t.
2008-ban kezdett a cégépítésbe, és úgy
tervezte a feladatokat, hogy az alkalmazottak foglalkoztatásának bérterheit is
bele kellett építeni a felmerülı költségekbe. Ezért ebben az évben csak kisebb mértékben tudja, tudta bıvíteni a
vállalkozásait (aprítás megkezdése,
dobogókıi autóparkoló bıvítése után
filmforgatásoknak bérbeadás stb.), melynek nagy részét az önkormányzat megrendelései teszik ki. Ez természetes,
hiszen a tulajdonos ezzel is tudja támogatni az általa alapított gazdasági társaságot. Egyébként a Kft. elsırendő feladata a közfeladatok elvégzése. Errıl
szólnak az írásos beszámolók. A közhasznú beszámoló arról, hogy milyen
munkákat végzett a Kft. 2008 elsı félévében, a szakmai beszámoló pedig
arról, hogy a közhasznú szerzıdésben
átadott feladatok közül melyik nyereséges ill. veszteséges.
Az elmúlt testületi ülésen kért pénzügyi
beszámoló is elkészült, auditálták és ezt
egy üzleti jelentés formájában kapta
meg a testület. Ebbıl is néhány dolgot
kiemelnék:
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A mőködés eredményessége:
A társaság 9 hónap alatt közel 2 millió Ft
bevételnövekedést ért el. Közhasznú
tevékenységének bevételei majdnem
kétszerese az elızı évinek, míg vállalkozási tevékenységének árbevétele 9 hónap
alatt elérte az elızı évi szintet.
A bevételek jelentıs növekedése mellett
a költségek és ráfordítások 9 havi öszszesen értéke az elızı évi éves összeget minimálisan haladja meg.
A társaság 01-09. havi közbensı eredménye 561 ezer Ft nyereség. Az ingatlanhasznosítási tevékenység mint vállalkozási tevékenysége eredménye 1 057
ezer Ft, mely fedezetet biztosított a
közhasznú tevékenység - 496 ezer Ft
veszteségére, valamint hozzájárult a
társaság vagyonának növekedéséhez
azzal, hogy a korábbi évek során felhalmozott veszteséget részben ellentételezte.
A társaság a jövıben is törekszik bevételeinek növelésére a célból, hogy biztosítsa közhasznú tevékenysége költségeinek fedezetét, valamint nyereség elérésére törekszik annak érdekében, hogy
rendezze a korábbi évek vagyonvesztését.
Adófizetési kötelezettségeinek határidıben teszt tesz. Általános forgalmi adó
elszámolásából fizetési kötelezettsége
keletkezett, hiszen az ingatlanüzemeltetés során beszedett díjbevételek után felszámított áfa összegét az
üzemeltetéshez vásárolt anyagok (pl.
karbantartási anyagok, közüzemi díjak,
stb.) és igénybevett szolgáltatások utáni
levonható áfa összege (1-9 hónapban
közel 1 millió Ft) nem csökkenti olyan
mértékben, hogy a társaság visszaigényelhetı pozícióba kerülhessen. Áfa
alanynak kell maradnia mindaddig a
társaságnak, míg a korábbi évek ingatlan beruházásához kapcsolódó áfa
levonási jogát fenn akarja tartani. Az áfa
tv. 135-136. §-ai alapján ingatlan esetében
20 évig utólagos kiigazítási kötelezettsége
áll fenn a társaságnak, ha az ingatlant az
áfa-köteles gazdasági tevékenységébıl
kivonja (azaz további 16 évig).
A Kft. kizárólag bevételeibıl tartja fenn
magát. Lebonyolította a cégformaváltását, (Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-re
változott a neve), amelyre a gazdasági
törvény kötelezi. Az eddig elvégzett
munkák jól követhetıek, dokumentáltak,
a gazdasági törvényekkel egybevágóak,
és ellenırizhetıek.
Miklós-Kovács János
ügyvezetı

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Képviselı-testületi ülés, 2008. november 25.
A Lendvai József polgármester által
javasolt napirendet a jelenlévı képviselık (Becságh András, Galó László,
Kvintovics László, Rusznyák János,
Záluszki Ildikó) elfogadták. (6 igen)
→ A polgármester beszámolója a lejárt
határidejő határozatokról
133/2008. sz. önkormányzati határozat:
A 2008. október 21-én megtartott képviselı-testületi ülésen megfogalmazott tervutasításokkal kerül megtervezésre a 2009.
évi költségvetés.
135/2008. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
a 2008. évi költségvetésébıl 3 millió forintot elkülönített az általános iskola szlovák
terme, és a számítógép terem feletti tetı
javítására, felújítására.
136/2008. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
a jövı évi költségvetésében biztosít fedezetet a fennmaradó sürgıs javításokra az
iskola és óvoda épületére.
138/2008. sz. önkormányzati határozat
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. tájékoztatója elkészült, melyet a testület a mai
ülésen megtárgyal.

Ezután Galó László módosító ügyrendi
javaslatot tett arra, hogy a képviselıi
kérdések, felszólalások, polgármesteri
bejelentések a napirend elıtt hangozzanak el.
(5 igen, 1 nem)
Így a képviselıi kérdések következtek:
1. Galó László azt kérdezte a jegyzıtıl, hogy miért nem tudhatnak arról a
választópolgárok, hogy mikor és hol
tartotta az elmúlt 2 évben üléseit a két
nemzetiségi önkormányzat? Van-e
olyan kötelezettségük, hogy errıl (az
ülések idıpontjáról, helyszínérıl) tájékoztassák választóikat? Hogyan és hol
ismerhetık meg a nemzetiségi önkormányzatok elmúlt 2 évben hozott határozatai? Van-e olyan kötelezettségük,
hogy errıl tájékoztassák választóikat?
Baranyák Szilvia azt felelte, hogy meg
kell(ett volna) hirdetni az üléseket,
amelyek nyilvánosak. A jegyzıkönyvek a polgármesteri hivatalban tekinthetık meg (már ami le van adva). A

mulasztások jogi következményérıl a
közigazgatási hivatal tud nyilatkozni.
2. Galó László következı kérdése az
áfa-visszaigényléssel volt kapcsolatos:
a 2008. október 21-i ülésen felmerült
az a gondolat, hogy az önkormányzat
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-n keresztül rendeljen meg útterveket (és
egyéb munkákat), mert akkor az áfa
visszaigényelhetı. A Kft. elıdjét, a
Kht.-t éppen ezért hozták létre 2004ben. Az azóta eltelt egy hónapban
sikerült-e tisztázni ezt a kérdést?
Bartha Gyula könyvvizsgáló elmondta,
hogy az útépítési terveket annak kell
engedélyeztetni, aki az utat megrendeli. Csak az önkormányzat tudja tulajdonosként beadni az engedélykérelmet, így nem megy az áfavisszaigénylés a Kft. részérıl.
3. Galó László harmadik kérdése a
polgármesterhez és a jegyzıhöz szólt,
melyben az iránt tudakozódott, hogy
miért nem ismerheti meg egy önkormányzati képviselı a Rákóczi és a
Kossuth utcát összekötı köz felújításáról szóló költségvetést, a terveket és
a kivitelezıvel kötött szerzıdést?
(Ezeket ugyanis e-mailben kérte a
képviselı, de nem küldték el részére.)
A jegyzı azt felelte, hogy ezek a hivatalban megtekinthetık.
Becságh András alpolgármester elmondta, hogy a burkolat és a vízelvezetés elkészült, lesz még egy korlát is
felszerelve. Szubjektív dolognak tartja,
ha néhány lakónak nem tetszik.
Záluszki Ildikó azt mondta, hogy csak
egy darabig van térkı, utána beton, és
ez utóbbi is ugyanolyan tartós lesz-e,
illetve mi a helyzet a síkossággal?
Becságh András azt felelte, hogy ezzel
minden rendben lesz, sıt volt hely a
babakocsis útnak is, mely szintén
elkészült.
Lendvai József elmondta, hogy Sármási Péter készítette a terveket. A
kivitelezés 1,6 MFt-ba került.
Galó László nem értette, hogy ennyi
pénzbıl a lépcsıket miért nem újították fel, miért maradtak változatlanul
rossz állapotban?
Becságh András elmondta, hogy több
ajánlatból választott kivitelezıt a hivatal.
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Idıközben 7 fıre emelkedett a megjelent képviselık létszáma: megérkezett
Jánszki István is.
4. További képviselıi kérdés következett Rusznyák Jánostól: igaz-e az az
állítás, amit a Pilíšan címő újságban
olvasott, amely szerint 20 MFt-ot hagyott ránk az elızı önkormányzat?
Kérdezte továbbá, hogy történt-e már
vizsgálat az elmúlt évek ingatlaneladásai miatt?
Lendvai József azt felelte, hogy nem
volt semmilyen szabadon felhasználható 20 MFt a kasszában 2006 ıszén,
az ingatlanügyekben pedig nem volt
még vizsgálat.
5. A Pilíšanra tett képviselıi megjegyzés után Jánszki István az önkormányzat lapját, a Pilisszentkereszti
Hírforrást kérte, hogy tárgyilagosan és
objektíven írja le a képviselıi hozzászólások szövegét. Az ı szeptemberi
hozzászólásából szerinte ugyanis
kihagyás történt.
Galó László közölte, hogy nem a szerkesztıség, hanem ı írja képviselıként
a tudósításokat az ülésekrıl, melyben
igyekszik minden képviselı legjellemzıbb hozzászólását leírni. Ez egyébként kontrollálható az ülésekrıl készült
tv-felvétel megtekintésével. A jegyzıkönyv készítése viszont a hivatal dolga. Ha valakitıl kihagyott valami fontosat, attól elnézést kér.
6. Szintén Jánszki István kérdezte,
hogy miért nem kapjuk meg képviselıként írásban a határozatokat, amikor
ezt az SzMSz is elıírja?
Galó László ehhez az elıterjesztéseket is hozzátette, merthogy azt sem
kapjuk meg, pedig 2 éve arról döntöttünk, hogy azokat e-mailben megkapják a képviselık (papír-takarékosság
céljából).
A jegyzı feljegyezte a problémát…
7. Orbán Vilmos, a PNÖ elnöke elmondta, hogy ı minden ülésükrıl
leadja a meghívót a hivatalban, ha ez
nem lesz kitéve a hirdetıkön, nem a
német önkormányzat tehet róla.



Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
HÍRFORRÁS
Polgármesteri bejelentések
 Lendvai József bejelentette, hogy
feljelentést tett a november 2-ai festékszórás ügyében ismeretlen tettes
ellen.
 Bejelentette, hogy a biatorbágyi
kábeltévés cég módosíttatni szeretné
a kábeltévés helyiség bérleti díját a
Közösségi Házban.
 Az internet október 30-tól elérhetı a
kábeltévé-hálózaton (próbaidı).
 Pályázatot nyújtott be az IsterGranum társuláshoz az iskola és az
óvoda tetı-felújítására.
 A Szent Miklós Alapítvány további 1
évre meg lett bízva a családsegítı
szolgálat mőködtetésével.
 Megköszönte mindenkinek a segítséget, amelyet az Idısek napjának
megrendezéséhez nyújtottak.
 November 27-én mutatja be Horváth Sándor és Legeza László
„Pilisszentkereszti romkert” címő tanulmányukat, melyet az ı felkérésére
készítettek.
 Adventi programajánlót is tartott:
december 7-én a Somvirág Egyesületnek lesz a hagyományos adventi
vására, december 13-án önkormányzati disznóvágás lesz helyi vállalkozók
adományaiból. A falu karácsonyfájánál
a gyertyagyújtás december 20-án lesz.
1. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

Lendvai József elmondta, hogy a normatív állami hozzájárulásokkal és a
központosított elıirányzatokkal az
önkormányzat
költségvetését
a
217/1998. (XII.30.) sz. Kormányrendelet alapján kötelezı módosítani.
Galó László, a Pénzügyi Bizottság
elnöke ismertette a bizottság ezzel
kapcsolatos határozatait:
A céltartalékon szereplı 1,9 MFt kerüljön be a dologi kiadások „illegális hulladéklerakás felszámolása”-pályázat
kiadásaira, és a pályázati összeg
második felének a megérkezése után
kerüljön vissza a céltartalékra talajterhelési díj címen.
Ezen kívül a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
20 700 Ft karácsonyi jutalmat biztosít-

son az iskola, az óvoda, a konyha, a
polgármesteri hivatal és az önkormányzat minden dolgozójának ajándék utalvány vagy üdülési csekk formájában. Ennek forrása az idei évrıl
megmaradt mintegy 1 MFt képviselıi
költségtérítési összeg, melyet a képviselık nem vettek igénybe. Galó László
ezért javasolta ezt a pénzt a jelképes
karácsonyi jutalom fedezetéül.
A bizottság a képviselı-testületnek
elfogadásra javasolja a fenti módosításokkal a 2008. évi költségvetési
módosítást.
A jegyzı inkább egy jutalomkeretet
javasolt, mert az nem jelentené a
munkáltató jutalmazáshoz való jogának csorbítását. Szerinte ugyanis a
Pénzügyi Bizottság javaslata ezt jelenti.
Kvintovics László javasolta, hogy Galó
Lászlót zárják ki a szavazásból érintettség miatt.
Baranyák Szilvia közölte, hogy nem
lehet kizárni az iskola pedagógusát, ha
egy keretszámról lesz döntés.
Lendvai József elmondta, hogy a költségvetésbıl az idén kivettük a jutalomkeretet, ennek ellenére idén volt
már jutalmazás, így ı nem támogatja
ezt a javaslatot. Elmondta még, hogy
az elmúlt idıszakban több millió Ft-ba
kerültek a nyugdíjazások és egyéb
személyi változások.
Papucsekné Glück Márta iskolaigazgató azt mondta, hogy nem a mostani
dolgozók tehetnek errıl.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy valóban
sok helye lenne ennek a megtakarított
képviselıi költségtérítésnek, de vegyük figyelembe, hogy a közszféra
dolgozói azok, akiktıl mindent levonnak
és elvonnak. İ támogatja a javaslatot.
Orbán Vilmos azt kérdezte, hogy a
helybeli pedagógusok vajon sztrájkoltak-e, vagy legalább kitőzték-e a kék
szalagot szolidaritásuk jeléül? Szerinte
a képviselı-testület minden alkalmat
megragad az iskola támogatására, vajon
meghálálják-e ezt a pedagógusok?
Galó László azt felelte, hogy igen,
hiszen a nagyon is jól ismert gyenge
pedagógusi fizetések mellett is vállalják ezt a munkát, mely felelısséget és
szakértelmet kíván.
Errıl az összességében mintegy 1 MFtról nagyobb vita zajlott, mint a költségvetés módosításának többi részérıl, mely
mintegy 9,5 MFt-ot jelentett.
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A szavazás következett: 4 igen, 2
nem, 1 tartózkodás, vagyis nincs karácsonyi jutalom még ilyen minimális
mértékben sem a helyi „közszférának”…
Ezután következett a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló szavazás: 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás,
vagyis nem fogadta el a képviselıtestület. (Minısített többség, 6 igen
kellett volna.)
2. napirendi pont:

AZ ÓVODA ZÁRVA TARTÁSA
A KARÁCSONYI SZÜNETBEN

Boda Józsefné óvodavezetı arra kérte
a képviselı-testületet, hogy gazdasági
okokat figyelembe véve célszerő, hogy
az óvoda a téli szünet alatt zárva tartson.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli, hogy az óvoda 2008. december
22-étıl 2009. január 3-ig zárva tartson. Annak a gyermeknek a részére,
akinek szülıje a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezetı a zárva tartásról
minden szülıt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze
meg, 10 fı jelentkezınél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a
gyermekek felügyeletét kell biztosítani. (7 igen)
3. napirendi pont:

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV
Lendvai József ismertette az elıterjesztését: A képviselı-testület az idei
év elején döntött arról, hogy készüljön
el az óvoda bıvítésére és az iskola
felújítására az év elején benyújtott
pályázatunkhoz a szükséges közoktatási esélyegyenlıségi terv. A terv egy,
a helyzetelemzést tartalmazó része
elkészült és a pályázattal benyújtásra
került. Mivel pályázatunkat a kapacitás-kihasználtsági mutatók miatt nem
fogadták be, a terv bıvített, intézkedési tervet is tartalmazó változata nem
készült el.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 Egy késıbbi, az iskola által benyújtott pályázat kapcsán önkormányzatunknak nyilatkoznia kellett arról, hogy
az év végéig esélyegyenlıségi tervet
fogad el, és az intézkedési tervben
foglaltakat beépíti pedagógiai programjába. A községünkre vonatkozó,
nem csak a közoktatási esélyegyenlıségi tervet tartalmazó, teljes körő
esélyegyenlıségi terv elkészült.
Galó László szerint a terv ugyan kötelezı bizonyos európai uniós pályázatokhoz, de kidobott pénz is ugyanakkor. Megkérdezte a jelenlévı Schilling
Ágotától, a terv elkészítıjétıl, hogy
miben pilisszentkereszti a terv, de erre
igazán elfogadható választ nem kapott.
Schilling Ágota elismerte, hogy a terv
nem túl specifikus, de azért, mert nem
álltak rendelkezésre megfelelı adatok.
Rusznyák János szerint a Szociális
Bizottság el tudja látni az esélyegyenlıséget a faluban.
Becságh András szerint a tervben
írtakkal ellentétben sajnos jelen van a
drog a faluban.
Orbán Vilmos arról beszélt, hogy köszöni, hogy kapott irodát a PNÖ. Sajnos azonban a két kisebbségi önkormányzat megítélésében nagy különbségek vannak. Nekik az iroda rezsiköltségét fizetniük kell, míg a PSzÖ
jogtalanul használja az irodát a Szlovák Házban, és teljesen ingyen.
Galó László szerint az esélyegyenlıség terén elırelépés történt az elmúlt
két évben Pilisszentkereszten, fıleg,
ami a civil szervezetekkel való együttmőködést illeti.
Becságh András szerint esélyünk
sincs rá, hogy végrehajtsuk a tervet.
Schilling Ágota elmondta, hogy csak
úgy vállalható az önkormányzat számára, ha lesz rá pénze.
Kvintovics László az önkormányzatra
vonatkozó kötelezettségrıl kérdezett.
Lendvai József azt mondta, hogy ez
egy terv. Külön kell foglalkozni az
iskolát érintı részével. Javasolta az
elfogadását, és minél elıbbi felülvizsgálatát a költségvetés elfogadásáig.
A határozatok:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete az
ADDEX kft. által készített esélyegyenlıségi terv IV. fejezetének
címét „Javaslatok az egyes célcso-

portok érdekében” címre változtatja, az abban foglalt kötelezettségeket javaslatokra változtatja.
A fenti változtatásokkal a képviselıtestület az Esélyegyenlıségi tervet
elfogadja.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete felkéri
a polgármestert és a terv készítıjét,
hogy az Esélyegyenlıségi terv IV.
fejezetében foglalt javaslatokhoz
2009. február 15-ig a konkrét intézkedési tervet készítse el.
(7 igen)
4. napirendi pont:

A PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.
BESZÁMOLÓJA

Miklós-Kovács János, a kft. ügyvezetıje elmondta, hogy részérıl nem
kötelezettség most a beszámoló készítése, csupán azt szeretné, hogy a
képviselıknek megfelelı információjuk
legyen a kft. mőködésérıl.
Becságh András elmondta, hogy a kft.
saját beruházásban végzett munkája
után visszaigényelheti az áfát. Az
utóbbi 1 évben 1 162 000 Ft többletbefizetés van ebbıl.
Lendvai József elmondta, hogy csak
úgy igényelhetı vissza az áfa, ha az
üzemeltetés a kft.-nél marad.
Miklós-Kovács János közölte, hogy a
kft. fı feladata az átadott közfeladatok
elvégzése volt. Az önkormányzat által
átadott feladatok és a saját vállalkozás
aránya 80:20 %. Elmondta, hogy az
aprítógép mőködik, csak leginkább
Dobogókın, ezért nem látják
Pilisszentkereszten az emberek.
Lendvai József elmondta, hogy a gépállomány nem alkalmas sajnos a
hóeltakarítási feladat maradéktalan
ellátására.
Egyébként
van
hóeltakarítási terv: elıször a buszközlekedés útvonalát, majd az iskolába,
óvodába vezetı utakat kell takarítani.
Hét közben inkább Pilisszentkereszten, hétvégén inkább Dobogókın folyik a hóeltakarítás.
Rusznyák János azt mondta, ı azt
szeretné, ha az aprítógép úgy dolgozna, hogy ne az önkormányzat legyen a
megrendelı.
Kvintovics László azt mondta, ı a kft.tıl várja elsısorban a vállalkozási
ötleteket, nem pedig fordítva.
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Mivel a beszámolót nem kellett elfogadni, vagy nem elfogadni, így
Lendvai József polgármester a napirendi pontot lezárta.
5. napirendi pont:

2009. ÉVI SZEMÉTDÍJ-KALKULÁCIÓ
Lendvai
József
ismertette
a
Saubermacher Bicske Kft. 2008. október 22-én megküldött, a 2009-es évre
vonatkozó díjkalkulációját, mely sajnos
ismét áremelést jelentene, mintegy 7,3
%-os mértékben.
Orbán Vilmos arról beszélt, hogy a
Tölgyfa, a Cserfa és a Hársfa utcai lakosok a konténert telerakják gallyakkal.
Záluszki Ildikó is azt javasolta, amit a
Pénzügyi Bizottság, vagyis a polgármester tárgyaljon tovább a szemétszállító céggel.
Rusznyák János azt javasolta, hogy
ragaszkodjunk ahhoz, hogy ne emeljék az árat jövıre.
Orbán Vilmos azt mondta, hogy a
környezı településeken kevesebb a
szemétszállítási díj.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete felkéri
a polgármestert, hogy folytasson
további egyeztetı tárgyalásokat a
Saubermacher-Bicske kft-vel a jövı
évi szemétdíj kalkulációval kapcsolatban.
A díjak ne emelkedjenek a 2008.
évihez képest. (7 igen)
6. napirendi pont:

BELTERÜLETI ÚTTERVEK
MEGRENDELÉSE

A polgármester ismertette az elıterjesztését: elfogadott gazdasági programunk is tartalmazza belterületi útjaink felújítását és építését. Ez évben
már elkészült a Tavasz utca, a Hársfa
utca, a Kossuth utca és az Erdısor
utca terve. Idei költségvetési koncepciónk tartalmazza a Béke utca és a
Rákóczi utca felújítását. A Mester
utcában elkészült a vízvezeték-hálózat
cseréje, így egy fontos akadály hárult
el az utca felújítása és annak tervezése elıtt.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 A következı év elsı felében nagy
valószínőséggel kiírásra kerül az a
pályázat, mely a belterületi utak felújítását támogatja. A pályázathoz, de
bármilyen pályázat nélküli szakszerő
és engedéllyel bíró útépítéshez tervekre van szükség.
A legkedvezıbb árajánlat alapján a
Mester utca (300 m), Rákóczi utca
(380 m) és a Béke utca (200 m) kiviteli
tervének elkészítése bruttó 2 MFt-ba
kerül.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy a mellékelt árajánlat alapján rendelje meg a Mester utca, a
Rákóczi utca és a Béke utca engedélyes kiviteli úttervének elkészítését a Tandem Mérnökiroda Kft.-tıl.
Egyben a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerzıdés aláírásával. (7 igen)

A határozatok:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
ERME-COMP Bt.-vel köttetett 2008.
évi szerzıdését a 2009. évre meghosszabbítja. A szerzıdés II./15.
pontjában rögzített mősorszolgáltatási díj 2009. évben 128 000 Ft-ra
módosul. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírásával. (7 igen)
A képviselık elfogadták a Pénzügyi
Bizottság javaslatát is:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy az ERME-COMP
Bt.-vel köttetendı szerzıdésmódosításba kerüljön bele, hogy az
ERME-COMP Bt. legyen köteles egy
archivált példányt az önkormányzat
részére átadni. (7 igen)
8. napirendi pont:

7. napirendi pont:

AZ ÖNKORMÁNYZATI TÉVÉCSATORNA
ÜGYE

Lendvai József elmondta, hogy a Kevély TV közmősor-szolgáltatója levélben kereste meg önkormányzatunkat
a jövı évi üzemeltetési költségekre
vonatkozó kérésével, mely szerint a
2009. évben az érvényes szolgáltatási
díj mértéke 100 000 Ft+áfáról nettó
128 000 Ft-ra módosuljon.
A szolgáltató az idén nem számolt
áfát, így a tervezett 120 000 Ft-os áfás
ár helyett 100 000 Ft volt a havi költség. A díjemelés mértékéhez ezt is
vegyük figyelembe.
Galó László azt javasolta, hogy ha van
mit sugározni Pilisszentkeresztrıl,
akkor Pilisszentkereszten inkább azt
kellene vetíteni, nem pedig más települések életérıl készült filmeket. Fontos a kitekintés is, de a mi falunk legyen az elsı a mi tévénkben.
Záluszki Ildikó szerint is jó, hogy a
környezı települések életébe is bepillanthatunk. İ is azt javasolta, hogy
Pilisszentkereszt javára legyen több a
mősoridı. Elmondta azt is, hogy a
Kevély TV-sek ott vannak a falu életének eseményein, a képviselıket beszélgetésre hívták, eddig ilyen nem
volt.

A SZENTENDREI POLGÁRİRSÉG
TÁMOGATÁS-KÉRÉSE
A szentendrei polgárırség levélben
kereste meg településünk képviselıtestületét támogatás-kérés ügyében.
Becságh András azt mondta, elıször a
saját polgárırségünket támogassuk, ı
ezt régen elıterjesztette, de még nem
történt semmi ebben az ügyben.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
szőkös költségvetési lehetıségeire
tekintettel erkölcsi támogatáson túl
anyagi támogatást nem tud biztosítani a Szentendrei Polgárırség
kérésére. (6 igen, 1 tartózkodás)
9. napirendi pont:

DÍSZTEREM-RENDELET
Az elıterjesztı Becságh András alpolgármester ismertette elıterjesztését,
melynek lényege:
A képviselı-testület az önkormányzat
dísztermének terembérleti díját anyakönyvi események (házasságkötés,
névadás,) igénybevétele esetén a
következıkben meghatározottak szerint szabályozza:
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- Amennyiben az igénybevétel munkanapokon van és az a Pilisszentkereszti
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
ügyfélfogadási és nyitvatartási idejével
megegyezik, ha az ügyfél külön díszítést nem kér, terembérleti díjat felszámítani nem lehet.
- Ha az igénybevétel vasárnap és
ünnepnapon, vagy munkaidın és
nyitvatartási idın túl következik be, az
igénybevevınek bruttó 25 000 Ft-ot
kell a Pilisszentkereszti Önkormányzatnak megfizetni.
- Ha az (1) bekezdésben foglaltak
alapján kerül sor az igénybevételre és
az ügyfél díszítést is kér, akkor a díszítésért bruttó 10 000Ft-ot kell megfizetni.
- Az igénybevételi díj tartalmazza az
évszaknak megfelelı virágokból öszszeállított virágcsokrot, valamint egy
üveg pezsgı árát.
- A közremőködı anyakönyvvezetı a
jegyzı szabályozásának megfelelı
díjazásra tarthat igényt.
Kvintovics László azt kérdezte, hogy a
pilisszentkeresztieknek is fizetni kell-e
hétvégén, mire az elıterjesztı azt
felelte, hogy igen.
A képviselı-testület a rendeletet 7
igennel elfogadta.
10. napirendi pont:

ÉPÍTÉSI TILALOM ELRENDELÉSE
Becságh András ismertette az elıterjesztését: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának a község közigazgatási területére vonatkozó helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének munkálatai a befejezı stádiumba kerültek. Készen vannak az új
övezet besorolásokat, közterületeket
ábrázoló terv- (térkép) lapok. Elkészült
a régészeti hatástanulmány a Klastrom területére és környezetére is.
Az Étv. 20. (1) bekezdése értelmében
a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelızése érdekében az érintett területre
építési tilalom rendelhetı el, míg a (2)
bekezdés kimondja, hogy a tilalom a
feltétlenül szükséges mértékre és
idıtartamra kell korlátozni.
Ezért önkormányzatunk szervezeti és
mőködési szabályzatának 34. § (1)
alapján rendelet alkotását kezdeményezte


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 a régészeti hatástanulmány által
1.LH.-ként lelıhely megjelölt és körülhatárolt terület védelmében.
Becságh András elmondta, hogy a
Pataksorra egy lakópark-szerő terület
volt tervezve az eddigi rendezési tervben. A tervezés része azonban a régészeti vizsgálat. Ez a terület KözépEurópa egyik legnagyobb régészeti
lelıhelye. A klastrom és a temetı
között is feltáratlan épületek vannak a
régészeti tanulmány szerint. Ez indította arra, hogy indokolt erre a területre
építési tilalmat elrendelni. Ez alatt
lehet régészeti feltárást elvégezni.
Jánszki István azt mondta, még nincs
új rendezési terv, és szerinte túl nagy
a védısáv a falu felé. Azt kérdezte, mi
alapján változott ez meg?

Becságh András azt felelte, hogy az
elızı képviselı-testület a focipálya
felé próbálta a védısávot növelni,
pedig a régészeti tanulmányok szerint
a temetı felé kellett volna.
Jánszki István azt mondta, hogy a régészeti tanulmány csak javaslatot tesz.
Lendvai József erre azt mondta, hogy
ez az elızı rendezési tervnél ez sajnos nem lett figyelembe véve.
Kvintovics László az építési tilalom
szükségességérıl kérdezett.
Becságh András elmondta, hogy a
kérdéses terület még nincs besorolva
régészeti védettség alá, de a tervek
szerint ez meg fog történni.
A határozati javaslatot – az építési
tilalom elrendelését a Pataksoron – a
képviselı-testület 5 igennel és 2 tar-

tózkodással nem fogadta el (6 igen
kellett volna a rendeletalkotáshoz).
11. napirendi pont:

A 2009. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Lendvai József beszélt a képviselıtestületnek az ELMŐ levelérıl, melyben a Közvilágítási Közüzemi Szerzıdés 2009. évre vonatkozó energiadíjának mértékérıl tájékoztattak minket.
Három választható szintet ajánlottak:
„Napfény”, „Holdfény” (jelenleg is ez
van), „Csillagfény” nevőeket.
A polgármester nem javasolt változtatást az üzemeltetési szinteket illetıen,
így maradunk a Holdfénynél (66 376
Ft/hó).
Galó László

Képviselı-testületi ülés, 2008. december 11.
Lendvai József köszöntötte a – rajta
kívül – megjelent hét képviselıt
(Becságh András, Galda Levente,
Galó László, Kecskésné Hoffner Klára,
Kvintovics László, Peller Mónika,
Rusznyák János) az idei 22. képviselı-testületi ülésen.
Kecskésné Hoffner Klára javaslatot
tett a „Rendezési terv-koncepció” nevő
napirendi pont levételére. (4 igen, 4
nem – tehát napirenden maradt)

Napirend elıtti hozzászólás
 Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság három olyan határozatát,
amelyek a tervezett napirendi témákban nem tárgyalhatók meg. Egyben
kérte, hogy ezeket tőzze napirendre a
képviselı-testület. (7 igen, 1 tartózkodás – tehát napirendre került)
 Lendvai József sürgısséggel javasolta a napirendek közé felvenni az
iskolaigazgatói pályázat kiírását. (8
igen)

→ A polgármester beszámolója
a lejárt határidejő határozatokról
143/2008. sz. önkormányzati határozat:
A költségvetésben a céltartalékon szereplı 1,9 MFt-ot a dologi kiadások „illegális
hulladéklerakás
felszámolás”-pályázat
kiadásaira átcsoportosítottuk.
144/2008. sz. önkormányzati határozat:
Az óvoda zárva tartásáról a szülık tájékoztatása megtörtént.

145/2008. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
az esélyegyenlıségi terv IV. fejezetének
címét „Javaslatok az egyes célcsoportok
érdekében” címre változtatta, az abban
foglalt kötelezettségeket javaslatokra
változtatta át.
147/2008. sz. önkormányzati határozat:
A polgármester megkezdte az egyeztetı
tárgyalásokat a Saubermacher-Bicske Kft.
illetékes képviselıivel a jövı évi szemétdíjkalkulációval kapcsolatban.
148/2008. sz. önkormányzati határozat:
A polgármester megrendelte a Mester
utca, a Rákóczi utca és a Béke utca engedélyes kiviteli úttervének elkészítését a
Tandem Mérnökiroda Kft.-tıl.

A beszámolót a képviselı-testület
elfogadta. (8 igen)

Polgármesteri bejelentések
 Lendvai József november 28-án a
Közlekedési Minisztériumban járt az
M0-ás Érdekvédelmi Egyesület többi
polgármester-tagjával együtt. A Közlekedési Koordinációs Központnak benyújtott javaslatokat megtárgyalták (24
pilisszentkereszti javaslat volt), ebbıl 5
projektet támogatni fognak egyelıre
szóbeli ígéret alapján. 2009-ben megépülhet a csomópont a Fı útDobogókıi út keresztezıdésében,
továbbá több helyen gyalogátkelıhely
és forgalomlassító szigetek fognak
épülni. Ezek összköltsége 30 MFt,
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melybıl az önkormányzatnak 5 MFt-os
önrészt kell majd biztosítani.
 A „Pilisi Zöldút” pályázatunk – melyet több egyesülettel és a Pilisi Parkerdı Rt.-vel közösen adtunk be –
sikeres volt, mintegy 45 MFt-tal támogatják. Ebbıl 18 MFt használható fel
Pilisszentkereszten és Dobogókın
(sétány-felújítás, a kilátó újraburkolása, pihenıhelyek kialakítása,
információs táblák stb).
 Beszámolt kistérségi hírekrıl is:
- A kistérségi irodát november közepétıl dr. Török Balázs vezeti Vámos
Attila korábbi irodavezetı lemondása
miatt.
- Közmunka program:
Kistérségünk 10 %-os önrész biztosítása mellett 8 millió Ft-ot nyert a Téli
közmunkaprogram pályázaton, melybıl 35 munkanélküli, közülük több mint
a fele rendszeres szociális segélyezett, alkalmazása válik lehetıvé két
hónapon át. A programban 12 település vesz részt, a közmunkások pedig a
szociális gondozás, az intézmény
karbantartás és a kommunális feladatok ellátásában mőködnek közre. Ez
nagy segítséget jelent nemcsak a
településeknek közfeladataik ellátásában, hanem azoknak a munka nélkül
maradt polgártársainknak is a téli
hónapok munkalehetıségben szegényebb, de kiadásokban bıvelkedı
idıszakának áthidalásához.


Pilisszentkereszti
Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

- Pályázatok
Társulásunk 2008. évben 12 pályázatot nyújtott be, melybıl 9-et el is nyert.
Így ebben az évben a kulturális rendezvényekhez, a pedagógiai programokhoz, a közmővelıdési és informatikai munkatársak alkalmazásához,
illetve a közmunkához közel 21 millió
Ft támogatást nyertünk. Továbbá
partnerként veszünk részt a 7 országgal közösen benyújtott INTERREG
pályázaton, ahol 107 ezer Euro támogatást használhatunk fel a következı
három év alatt.
 Elmondta, hogy a Duna-Vértes
Hulladékkezelı Társaság – melynek
tagjai vagyunk – pályázatot nyert hulladéklerakók bıvítésére.
 Beszámolt róla, hogy az Országos
Szlovák Önkormányzatnál járt a falu
fıépítészével együtt. A fıépítész
(Yveta Bartosová) ugyanis nem javasolta a Malom utcában az új Szlovák
Ház megvalósítását, mivel az falusias
lakóövezet. A polgármester és a fıépítész az ún. település-vegyes intézményi területeket ajánlották, mégpedig a
régi orvosi rendelı mellett (ahol a
játszótér is van). Ezeket a telkeket már
meg is nézték az érintett OSzÖ- és
PSzÖ-vezetık, és a PSzÖ levélben
már el is utasította ezt a javaslatot.
Galó László azt kérdezte, reagált-e
már
valamilyen
módon
az
OSzÖ/PSzÖ az önkormányzat több
hónappal ezelıtt hozott azon határozatára, melyben megvételre felajánlottuk a Közösségi Házat, éppen azért,
hogy a Malom utcai lakók kérésének
eleget tegyünk.
Lendvai József azt felelte, írásban
még semmilyen válasz nem érkezett.
 A Berecz Bt. jelezte, hogy a jövı
évi szokásos önkormányzati támogatásból defibrillátort szeretnének vásárolni.
 Bejelentette, hogy az iskolaépület
egy részének tetıjavítása folyamatban
van.
 Beszámolt róla, hogy az „illegális
hulladéklerakók
felszámolása”pályázat révén elkészült a temetı
melletti parkoló, megtisztították a patakpartot és több dobogókıi területet.
 Sajnos problémák vannak a murvás
utak (leginkább a Hársfa utca) kátyú-

zásának kivitelezésével, mert a vállalkozó nem teljesítette a szerzıdésben
foglaltakat, de intézkedni fog.
Orbán Vilmos sajnálkozását fejezte ki
amiatt, hogy a Hársfa utcából „középkori sáros utat” csináltak.
 A Vértes Volán megszüntette a 810es Dobogókı-Esztergom járatot, az
érintettek kérik, hogy mi is tiltakozzunk
ez ellen.
 Két programot ajánlott a lakosság
figyelmébe: a december 13-ai vállalkozókkal közös önkormányzati disznóvágást, illetve a gyertyagyújtást december 20-án 1830-kor.
Ezek után került sor a napirendrıl
történı döntésre: 7 igen, 1 tartózkodás.
1. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

A polgármester elmondta, hogy a
normatív állami hozzájárulásokkal és a
központosított elıirányzatokkal az
önkormányzat
költségvetését
a
217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet
alapján kötelezı módosítani.
Galó László egyrészt ismertette az
ezzel kapcsolatos pénzügyi bizottsági
határozatot, amelyben a bizottság
elfogadásra javasolja a módosítást,
másrészt módosító javaslatot jelentett
be. Ennek lényege az volt, hogy a
képviselı-testület még nem módosította a nyári „István, a király”-elıadásra
beérkezett támogatásokkal a költségvetést. (A számlákat már régen kifizették, hiszen erre 3 MFt-ot hagyott jóvá
a testület, mely összegnek jelentıs
része vissza is jött. Lásd: októberi
Hírforrás.)
A módosítást azonban a Pénzügyi
Bizottságnak is meg kellett tárgyalnia,
ezért technikai szünet következett,
mely után Galó László ismertette a
bizottság véleményét: a bizottság azt
javasolta, hogy a szóban forgó
1 164 000 Ft –ból 500 000 Ft kerüljön
az „Ünnepek” címszó alá (itt már a
jövı évi ilyen tárgyú kiadásokra gondoltak), a többi pedig kerüljön a céltartalékon belül a fejlesztési alapba. A
módosítást a képviselı-testület elfogadta. (8 igen)
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A költségvetési rendeletet módosító
rendeletet is elfogadták a képviselık.
(8 igen)
2. napirendi pont:

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK TÁRGYALÁSA

Galó László ismertette a bizottság
84/2008. sz. határozatát:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, bízza meg a jegyzıt, hogy mutassa ki az önkormányzati
közalkalmazottak 10%-os illetménykiegészítését összegszerően. (8 igen)
Ezután ismertette a 85/2008. sz. határozatot is:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak részére a következı
évben 10 %-os illetménykiegészítést
tervezzen be.
Itt már vita alakult ki.
Kvintovics László azt kérdezte a jegyzıtıl, hogy ezt a pénzt az intézményvezetık hogyan osztják majd szét.
A jegyzı elmondta, hogy ez ún. garantált munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés lesz 1 évre.
Galó László a jelenlegi 13. havi bér
keretét jelölte meg forrásként, hiszen
ezt a pénzt elveszi jövıre a kormány a
közszférától, de mivel nem központi
normatívaként érkezett, hanem az
önkormányzatnak kellett eddig is kigazdálkodnia, továbbra is fedezete
lehet egy ugyanolyan mértékő illetménykiegészítésnek, mint amit a köztisztviselıknek is javasolt a polgármester (lásd: 9. napirend).
Peller Mónika azt kérdezte, ez a kiegészítés ugyanazt jelenti-e, mint a
köztisztviselıknél?
A jegyzı azt felelte, hogy igen.
Galó László pontosított: a köztisztviselıi illetménykiegészítés beépül a bérbe, és nem kell róla évrıl-évre újra
dönteni, míg a közalkalmazottakéról
minden évben új döntést kell hozni a
költségvetés elfogadásakor.
Kvintovics László azt mondta, a 13.
havi fizetés megvonása csökkenti a
kiadásokat, ı ugyan szívesen adna
pénzt, de nem most.



Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS


A határozat:

A képviselı-testület javasolja, hogy
a 2009. évi költségvetésbe tervutasításként kerüljön bele a közalkalmazottak részére 10%-os illetménykiegészítés. (5 igen, 2 tartózkodás, 1
nem – tehát elfogadták a határozatot)
Galó László ismertette a bizottság
88/2008. sz. határozatát:
A pénzügyi bizottság javasolja a képviselı-testületnek, vizsgáltassa meg
annak a mőszaki lehetıségét, hogy az
általános iskola felsı tagozatosai részére külön WC-t és mosdót alakítson
ki, és építse be a jövı évi költségvetésébe. Valamint vizsgálja meg annak a
lehetıségét, hogy az alsós és felsıs
udvart milyen módon lehetne kerítéssel elkeríteni.
Galda Levente azt kérdezte, miért van
szükség erre a szegregációra, vagyis
a kerítésre.
Galó László elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egy külsıs tagja javasolta ezt a megoldást, akinek alsó
tagozatos gyermekei iskolánkba járnak, és sajnos negatív tapasztalatai
vannak arról, hogy néhány felsı tagozatos tanuló bántja a kisebb gyerekeket. A bizottság egyébként 5 igennel
elfogadta ezt a javaslatot. A lényeg
azonban nem ez, hanem a felsı tagozatosok részére az iskola másik végében kialakítandó WC, mosdó, mely
számukra is elınyös lenne, hiszen
nem kellene az iskola egyik végébıl a
másikba járni a tornaszobaként funkcionáló zsibongón (melyet nemrég 2
MFt-ból újítottak fel), vagy az udvaron
keresztül. Jelenleg is van az iskolának
házirendje, amelyben szerepel az,
hogy a felsı tagozatos tanulók az
elülsı udvaron tartózkodhatnak (kivéve természetesen a testnevelés órákat, és persze a WC-re, mosdóba
járást), de ennek betartatása sajnos
nehézségekbe ütközik. (Házirend, IV.
fejezet, 11. pont) Erre is megoldás
lenne a külön vizesblokk kialakítása.
Peller Mónika azt mondta, hogy ı
támogatja a vizesblokk kialakítását.
Sajnos nincs zöld terület az óvoda
felıli részen, ahol a felsısök tartózkodhatnak, ott parkosítani kellene.
Szerinte az ingerszegény környezetben hamarabb durvul el az egymás
közötti játék.

Lendvai József a kerítés kivételét
javasolta a határozati javaslat szövegébıl.
Kecskésné Hoffner Klára elmondta,
hogy a vizesblokk sajnos már 14 éves
téma, ha nem több, és meg kell végre
oldani.
Kvintovics László módosító javaslata
az volt, hogy a lehetıségét vizsgáljuk
meg a vizesblokk kialakításának. (7
igen, 1 tartózkodás)
Lendvai József javaslata az volt, hogy
ezen túlmenıen építsük is be a jövı
évi költségvetésbe a megvalósítást
úgy, ahogyan azt a Pénzügyi Bizottság
javasolta. (7 igen, 1 nem – tehát elfogadták a képviselık)
Az eredeti javaslatról is volt szavazás:
6 nem, 2 tartózkodás.
3. napirendi pont:

2009. ÉVI BELSİ ELLENİRZÉS TERVE
A tervet a képviselı-testület elfogadta.
(8 igen)
4. napirendi pont:

ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMA,
TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Boda Józsefné elmondta, hogy kb.
5%-os emelésrıl van szó.
Lendvai József ismertette az új térítési
díjakat:
 óvodás gyermek (napi 3x étkezés):
270 Ft
 iskolás gyermek (menzás): 225 Ft
 iskolás gyermek (napi 3x étkezés):
370 Ft
 alkalmazottak (ebéd): 450 Ft
 alkalmazottak (kötelezı, 2x étkezés): 550 Ft
 vendégebéd: 645 Ft
A rendelet módosítását a képviselıtestület elfogadta (8 igen)
5. napirendi pont:

LUXUSADÓ MÓDOSÍTÁSA
Becságh András azt mondta, ı nem
kapta meg az eredeti rendeletet, könynyebb lenne úgy összehasonlítást
tenni a változással kapcsolatban.
(Sajnos még mindig nem olvashatók
az önkormányzat rendeletei a honla-
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pon, pedig ezt az SzMSz is elıírja – G.
L.)
A rendelet falunkban eddig mindössze
két ingatlant érintett. Szövege a hivatalban olvasható. (És remélhetıleg a
honlapon is nemsokára…)
A módosítást a képviselı-testület
elfogadta. (8 igen)
6. napirendi pont:

A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2009. ÉVI
MUNKATERVE

Elıterjesztésében Lendvai József
leírta: hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk írja elı az éves munkaterv készítését a képviselı-testület
részére. Az Ötv. és SZMSZ elıírása
alapján évi 6 testületi ülés megtartása
kötelezı. A munkaterv-tervezet tartalmazza azokat a napirendeket, amelyeket kötelezı megtárgyalni (dönteni)
a testületnek. Ezek a napirendek általában törvényben meghatározott idıponthoz kötöttek, amelyek figyelembe
vételével készült a tervezet. A munkaterv év közben is megtölthetı további
tartalommal szükség szerint. Munkaterv szerinti ülésen további napirendek, elıterjesztések kerülhetnek tárgyalásra. Sürgıs, fontos esetben rendkívüli ülés is tartható.
A képviselık havonta – minden hónap
elsı hétfıjén 1700 órakor – fogadóórát
tartanak. Egy napon 2 képviselı fogad
a külön beosztás szerint.
Fogadóóra helye: Szlovák ház
Galó László módosító javaslata az
volt, hogy csütörtökönként legyenek az
ülések, ne kedden. Ezt a képviselıtestület el is fogadta. (6 igen, 1 nem, 1
tartózkodás)
A jövı évi rendes képviselı-testületi
ülések idıpontjai a következık:
1. 2009. január 15.
2. február 12.
3. március 26.
4. április 23.
5. május 21.
6. június 25.
7. szeptember 10.
8. október 22.
9. november 26.
10. december 13.
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7. napirendi pont:

RENDEZÉSI TERV-KONCEPCIÓ
Lendvai József ismertette az elıterjesztését:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízásából a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. készíti el új Településrendezési Tervünket. A terv készítéséhez szükséges elıkészítı
munkák után, a 2008. 05.21.-06.01.
között megtartott lakossági fórumok
keretében kikérték a lakosok, valamint
az önkormányzat véleményét, és elvégezték a szükséges vizsgálatokat,
elıtanulmányokat. A felmerült igények
alapján egyeztetési anyagot állítottak
össze (megtekinthetı a Polgármesteri
Hivatalban), mely vizsgálataik eredményét tartalmazza, és elkészítették a
Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv munkaközi anyagait (szintén megtekinthetık a Polgármesteri
Hivatalban). Elkészült a rendezési
tervet megalapozó Településfejlesztési
Koncepció is.
Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság 83. sz. határozatát: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek,
hogy az elkészített településfejlesztési
koncepciót minden bizottsági tag és
képviselı kapja meg, ismerje meg.
Utána egy lakossági fórum keretében
legyen bemutatva a lakosság számára, és csak ezek után döntsön róla a
képviselı-testület.
Kvintovics Lászlónak 3 módosító javaslata volt. Az egyik az, hogy hozzunk létre egy eseti bizottságot, melybe jelentkezhetnek a képviselık. Jelentkeztek is: Lendvai József, Becságh
András, Galó László, Rusznyák János,
Kvintovics László, illetve a polgármester által javasolt fıépítész került még
be. (8 igen)
Kecskésné Hoffner Klára kérdésére,
miszerint a fıépítész hogyan és mikor
elérhetı a falu lakosai részére, a polgármester azt válaszolta, hogy minden
hónap 1. keddjén 16-1800 között a
polgármesteri hivatalban.
Kvintovics László másik javaslata az
volt, hogy a településtervezık készítsenek kimutatást a tervezett változásokról, és arról, hogy ezeket mi indokolta. (8 igen)

A harmadik pedig az, hogy a tervezık
ugyanolyan lakossági fórumokon tartsák meg a további egyeztetéseket,
mint ahogyan elkezdték a munkát. (7
igen, 1 tartózkodás)
Mivel az elfogadott határozati javaslatok után nem volt értelme a koncepcióról most dönteni, a polgármester viszszavonta határozati javaslatát.
8. napirendi pont:

A PILISSZENTKERESZTI KLASTROMKERT TANULMÁNYTERV ELFOGADÁSA

Lendvai József polgármester 2008.
júniusában felkérte dr. Horváth Sándort és dr. Legeza Lászlót, hogy készítsenek megvalósíthatósági tanulmánytervet a község határában található, az egykori ciszterci apátság
területének romkertté alakítására. A
tanulmányterv készítésének végsı
célja egy régészeti és kulturális park
hosszútávon történı megvalósítása,
mely a történelmi emlékek iránt érdeklıdık számára látogathatóvá teszi a
területet és a helyi kulturális eseményeknek is helyszínt adhat.
A tanulmány készítésében többek
között közremőködtek:
dr. Benkı Elek régész (MTA Régészeti
Intézete), dr. Takács Imre mővészettörténész (Iparmővészeti Múzeum),
Hervay F. Levente történész (Ciszterci
rend, Zirc).
A tanulmány készítıi egyeztettek a
terület kezelıi jogát gyakorló Pilisi
Parkerdı Zrt. képviselıjével, dr.
Zambó Péter igazgatóval, valamint a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
képviseletében eljáró dr. Fejérdy Tamás elnökhelyettessel, mindketten
egyetértésüket fejezték ki, és támogatásukról biztosították a tanulmánytervben foglaltakat.
Az elkészült tanulmány bemutatására
2008. november 27-én került sor a
Szlovák Házban, melyre meghívást
kapott plakátokon keresztül a falu
lakossága, név szerint a tanulmányterv elkészítésében közremőködı
személyek és szervezetek képviselıi,
a képviselıtestület tagjai, a kisebbségi
önkormányzatok és a helyi civil szervezetek vezetıi, a helyi intézményvezetık. A bemutatón résztvevı szemé-
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lyek a tanulmányt egyértelmően pozitívan fogadták, számos hasznos észrevétel, javaslat hangzott el. (Például
javaslat hangzott el a kıtár romkert
területén történı esetleges elhelyezésére, a romkertben főszerkert létesítésére, a Klastrom-forrás múltbéli és
jelenlegi szerepének felerısítésére,
alternatív energiaforrások alkalmazására, egyes épületrészek részleges,
illetve teljes rekonstrukciójára, a fenntarthatóság biztosítására stb.). Ezek a
javaslatok a tanulmány további felhasználása során hasznosíthatóak.
A projekt megvalósítása a nemzeti és
egyetemes kulturális értékek megırzésén túl, Pilisszentkereszt számára
mind erkölcsi, mind anyagi szempontból hosszútávon is elınyös.
A tanulmányterv készítésének végsı
célja egy olyan régészeti és kulturális
park hosszútávon történı megvalósítása, mely a történelmi emlékek iránt
érdeklıdık számára látogathatóvá
teszi a területet, és helyi kulturális
eseményeknek is helyszínt adhat.
Ezen belül a következı részfeladatok
teljesítését tőzték ki célul a tanulmányterv készítıi:
– a romkert területe legyen bekerítve,
– a romkert területén épüljön fel egy
vendégház, melyben kerüljön kialakításra két garzonlakás, egy kıtár, egy
tárgyaló és két WC zuhanyzóval,
– a romkert területén épüljön fel egy
szabadtéri, de fedett színpad, nyitott
nézıtérrel, öltözıvel és díszletraktárral,
– készüljön el a romterület teljes
régészeti feltárása,
– épüljön meg a feltárt falak egységes
szintre történı kiegészítése, valamint
a járószint idıálló burkolata,
– készüljön el a romkert parkosítása,
– kerüljön kialakításra autóparkoló a
romkert látogatói számára.
A tervezett pilisszentkereszti romkerthez hasonló kulturális park, régészeti
emlékhely számos helyen megvalósult
külföldön és hazánkban is. A hazai
példák közül csak néhányat említünk,
ezek Ópusztaszer, Székesfehérvár,
Somogyvár és Bátaszék közismert
romkertjei.
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 Kvintovics László bizonyos kiegészítéseket javasolt a tervhez, és azt
kérdezte, mennyire szólhatunk bele az
elkészült anyagba most és a késıbbiekben?
Becságh András azt mondta, ne módosítgassuk a tanulmányt, fogadjuk el
így. A készítık minden oldalról megközelítették, feldolgozták a témát.
A jegyzı is azt mondta, a jelenlegi
tanulmányterv elfogadásáról kellene
dönteni.
Becságh András azt mondta, könynyebb lesz pályázni az elkészült tervvel. Az örökségvédelmi hivatal is elfogadta. Nem végletes, hanem megvalósítható elképzeléseket tartalmaz.
Lendvai József azt mondta, az önkormányzat legfıbb szerepe az ügyben a
koordináció, illetve köszönetet mondott
a terv készítıinek.
Ackermann Kálmán plébános úr hangsúlyozta, hogy egy tanulmánytervrıl
van szó, köszönet illeti a készítıit.
Javasolta, hogy idegen nyelvekre is
fordítsák le. Szeretné, ha megvalósulna, de ez azonban nem pusztán az
önkormányzat feladata.
Baranyák Szilvia a harmadik határozati javaslathoz javasolt módosítást,
melyet el is fogadott a képviselıtestület. (8 igen)
Lendvai József a tanulmány utószavából idézett:
„A tanulmány készítıi valamennyien
reményüket fejezik ki aziránt, hogy
széleskörő
összefogással
a
Pilisszentkereszti Romkert a közeljövıben felépül, és e folyamatot minden
közremőködı teljes mértékben segíti,
támogatja, függetlenül vallási, politikai
vagy nemzetiségi hovatartozásától.
Meggyızıdésünk, hogy a Romkert
jelentısen hozzá fog járulni Európa,
azon belül Magyarország kulturális
örökségének megırzéséhez és bemutatásához, kihangsúlyozva azt a
ciszterci rend által már a középkorban
is megvalósított gyakorlatot, mely
szerint a kultúra egyetemes. A ciszterciek a növénytermesztési és ipari
fejlesztések terén felmutatott eredményeiket minden nemzettel megismertették, és igyekeztek az egész emberiség javára fordítani, közben nem megfeledkezve a lelki, erkölcsi értékek
átadásáról sem.

Meggyızıdésünk, hogy a projekt
sikeres megvalósítása Pilisszentkereszt számára erkölcsi és anyagi
értelemben egyaránt rendkívül hasznos.”
A határozatok:
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megtárgyalta a dr. Legeza
László és dr. Horváth Sándor által
készített, a település határában
elhelyezkedı cisztercita apátság
romjainak bemutathatóságára irányuló, a „Pilisszentkereszti romkert” elnevezéső megvalósíthatósági tanulmányt és egyetért az abban foglalt alábbi célkitőzéssel:
A tanulmányterv készítésének végsı célja egy olyan régészeti és kulturális park hosszútávon történı
megvalósítása, mely a történelmi
emlékek iránt érdeklıdık számára
látogathatóvá teszi a területet és a
helyi kulturális eseményeknek is
helyszínt adhat.
A tanulmányban foglaltakat a képviselıtestület megvalósíthatónak
tartja azzal, hogy az a pályázati
kiírásokban foglalt célkitőzéseknek,
illetve az elérhetı pénzforrásoknak
és az együttmőködı, támogató
szervezetek, hatóságok véleményének, észrevételeinek függvényében,
az idıközben felmerülı javaslatok
figyelembevételével kiegészítendı,
módosítandó.
2. A képviselıtestület kifejezi abbéli
szándékát, hogy a tanulmánytervben foglaltak célok megvalósítására
törekszik, a megfelelı pályázati és
egyéb pénzforrási lehetıségeket
felkutatja, a terv megvalósításában
érintett és érdekelt szervezetek,
hatóságok bevonásával a pályázatírást koordinálja.
3. A képviselıtestület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az 1. pontban
hivatkozott tanulmányterv céljainak
megfelelı pályázati lehetıségek
felkutatására,
pályázatfigyelésre
erre szakosodott cégektıl árajánlatokat kérjen.
(8 igen)
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9. napirendi pont:

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELİKET MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL ÉS
TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

Lendvai József elıterjesztésében
leírta:
Bizonyára mindenki által ismert tény,
hogy a közszférában dolgozók bére a
következı évben sem emelkedik, sıt,
a 13. havi illetményüket is elveszítették.
Nem titok, hogy folyamatos létszámhiánnyal küzd a hivatal, ha minden állást
betöltenénk, még akkor is rengeteg
feladat hárul a dolgozókra, a létszám
még úgy sem lenne „teljes”.
A fentiekre tekintettel javaslom a képviselı-testületnek a mellékelt rendelettervezett elfogadását.
Baranyák Szilvia hozzátette, hogy az
alapilletmény 10%-os illetménykiegészítésérıl van szó.
Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság 86/2008. sz határozatát: A
bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı
juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet módosítását.
Peller Mónika azt kérdezte, miért határozatlan idıre szól ez az illetményemelés?
A jegyzı azt felelte, azért, mert így
szól a törvény.
Lendvai József elmondta, hogy a 13.
havi illetmény jövıre meg fog szőnni,
ez annak a pótlása lenne. Így csak az
infláció mértékével csökkenne a köztisztviselık bére.
Galó László azt mondta, hogy azonos
megítélésben kellene részesíteni a
pilisszentkereszti közszférát jelentı
mintegy 48 dolgozót – utalt az esélyegyenlıségi tervre.
Becságh András elmondta, hogy a
közalkalmazottaknál is 10%-ot javasol
emelni az alapbéreken. A lényeg, hogy
épüljön be a bérbe, ne legyen évrılévre elvehetı.
Kvintovics László egy jutalomkeret
létrehozásáról beszélt, egyébként nem
támogatta a köztisztviselıi illetménykiegészítést.
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 A jegyzı elmondta még, hogy nemcsak a 13. havi bér megvonása az
indok, hanem az elıírthoz képest
kevesen vannak a hivatalban, több
munka jut egy emberre.
Peller Mónika azt mondta, a pedagógusoknak is sok a feladatuk.
Becságh András elmondta, hogy eddig
csupa olyasmivel emelték a közalkalmazottak bérét, ami adható és elvehetı. Újra javasolta, hogy épüljön be az
illetményemelés az alapbérekbe.
A határozatot a képviselı-testület
elfogadta. (7 igen, 1 nem)
10. napirendi pont:

ISKOLAIGAZGATÓI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
A napirendi pont tárgyalása elıtt 7 fıre
fogyatkozott a képviselı-testület, mert
Peller Mónika elment.
Lendvai József elmondta, hogy a kiírásra azért van szükség, mert idén
nem sikerült iskolaigazgatót választani, mindössze egyéves megbízást
kapott Papucsekné Glück Márta. A
kiírás szövege egyébként megegyezik
az ez évivel.
A határozatot – vagyis a pályázat kiírását – a képviselık elfogadták. (7 igen)
A pályázati kiírást külön közöljük.
11. napirendi pont:

AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG JAVASLATA
A napirend tárgyalása elıtt a jegyzı
bejelentette, hogy mivel személyi
érintettség áll fenn, így zárt ülés rendelhetı el, ha az érintettek úgy kívánják. Becságh András alpolgármester
már nyilatkozott, hogy beleegyezik a
nyílt tárgyalásba. Kérdezte a polgármestert, hogy ı is beleegyezik-e.
Lendvai József igent mondott.
Így a napirendi téma tárgyalása nyílt
ülésen történt.
Az Ügyrendi Bizottság javaslata az
volt, hogy emeljük meg a jövı évtıl a
polgármester és az alpolgármester
költségátalányát, amely jelenleg
50 000, illetve 24 000 Ft. A polgármester 108 000 Ft-ot, az alpolgármester
pedig 34 780 Ft költségátalányt kapna
havonta a felmerülı költségeikre.
(Törvény szerint a polgármesteri illetmény legfeljebb 30%-a lehet ez az
összeg. Az alpolgármester esetében
20%-os emelés volt a javaslat.) Mind-

két esetben 15%-os adó terheli a költségátalányt a jövı évtıl.
Becságh András azt mondta, számára
megtisztelı ez a javaslat az ügyrendi
bizottság részérıl, ez talán elismerés
is a munkáját illetıen.
Kvintovics László javaslata az volt,
hogy költségtérítés legyen, ne pedig
átalány (ez a Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült), ı ellenzi, hogy nem a
bért, hanem a költségátalányt emeljük.
(Tény: a polgármester illetménye 2006
októbere óta nem emelkedett. A bér
adózása, járuléka azonban sokkal
nagyobb terhet ró a kifizetı önkormányzatra, mint a költségátalány vagy
a költségtérítés. – G. L.)
Lendvai József elmondta, elıször ı is
költségtérítést kapott, majd béremelés
helyett kapta tavaly az 50 000 Ft-os költségátalányt, mert ez kevesebbe kerül.
Becságh András kérte a jegyzıt, ismertesse az ı esetében is a számokat.
A jegyzı elmondta, hogy az alpolgármester bruttó 10 780 Ft-os költségátalány-emelése összességében nettó 56 ezer Ft-os többletet jelent valójában.
Lendvai József hozzátette még, hogy
jövıre ı sem kap 13. havi fizetést.
Becságh András elmondta, hogy ı
most sem kapott ilyet.
Kvintovics László elmondta, hogy ıt az
az elv zavarja, hogy az illetményt
próbáljuk alacsonyabban tartani, mert
az többet adózik, a költségátalányt
pedig emelni.
Lendvai József elmondta, hosszú
távon ez ıt is zavarja, neki sem jó.
Rusznyák János azt mondta, hogy a
liberalizmus a törvényesség kiskapuja.
Hosszas vita után Galó László javaslatot tett arra, hogy a döntést halasszuk
a következı ülésre, addigra a jegyzı
készítsen kimutatást a polgármester
és az alpolgármester munkája során
felmerült valódi költségekrıl ebben az
évben. (6 igen, 1 nem)
Ezt követıen Lendvai József határozati javaslatot fogalmazott meg arról,
hogy a polgármester kéri a képviselıtestületet, járuljon hozzá, hogy másodállást vállalhasson létbiztonsága
megtartása érdekében.
Galó László javasolta, hogy errıl ne
most döntsünk, hanem gondolja át a
polgármester ezt még egyszer.

Kvintovics László szerint elhamarkodott ez a lépés.
Lendvai József megkérte Kvintovics
képviselıt, hogy ne minısítse határozati javaslatát. Nem lát ugyanis biztosítékot a költségátalány-emelésének
elfogadására.
Lendvai József határozati javaslatát a
másodállás vállalására vonatkozóan a
képviselı-testület elfogadta. (6 igen)
Napirend után Kvintovics László közölte,
hogy a Közösségi Házban lehet pingpongozni a ház nyitvatartási idejében.
Lendvai József megköszönte még
egyszer Dr. Horváth Sándor és Dr.
Legeza László munkáját, majd mindenkinek áldott karácsonyt kívánt, és
bezárta az ülést.
Galó László
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