Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2012. K-t.

Jegyzıkönyv

A 2012. szeptember 25-én megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl.
(97-101/2012. sz. önkormányzati határozat)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2012. K-t.

Jegyzıkönyv

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2012. szeptember 25-én megtartott rendkívüli
képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselı közül 6 fı jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.

Napirendi javaslat:
1. Közösségi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség hasznosítási ügye
Elıterjesztı: polgármester
2. 016/3 és a 016/4 hrsz-ú ingatlanok ügye
Elıterjesztı: polgármester

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Közösségi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség hasznosítási ügye
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás
Galó László: Az elıterjesztınek a választható részre mi a javaslata?
Rusznyák János: Amikor látjuk kik pályáznak, akkor kéne dönteni egyéb kérdésekrıl, mint pl. nyitva
tartásról.
Baranyák Szilvia: A nyitvatartási idıt azért nem kötöttünk ki, mert a hasznosítási cél nyitott, így
menetközben a pályázatok beérkezése után is lehet ezt módosítani.
Jánszki István: A pályázati szempontoknál mi alapján döntjük el, hogy ki kap 40 ill. 60 pontot. Rezsiköltség
benne van?
Dr. Horváth Sándor: Javaslom, hogy az Értékelésnél egészüljön ki, hogy a hasznosítási cél szerinti rangsor
megállapításának alapja az, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben segíti illetve zavarja a
közösség életét.
A nyitva tartás szabályozására az alábbi javaslatot teszem, amely a pályázati kiírásba is kerüljön bele.
Kiegészítésként jelenjen meg az elején, hogy A környék lakóit zavaró tevékenység (vendéglátás,
teherszállítás, stb.) a Bérlemény nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Közösségi ház és Könyvtár
nyitva tartásához igazítva az alábbiak szerint állapította meg:
Hétfıtıl – Szombatig: 7.00 – 21.30 óráig
Vasárnap: 10.00 – 21.30 óráig
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Galó László: Mi a helyzet az eddigi bérlet sorsával?
Baranyák Szilvia: Peres úton próbál a Kft. a szerzıdésben foglaltaknak érvényt szerezni.
Horváth Sándor: A lakók szempontjait ezzel figyelembe vettük.
Lendvai József: A javaslattal egyetértek.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
97/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 90/2011. sz.
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete a tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és földterületek tekintetében 2012.
szeptember 25-tıl az alábbi bérleti díj minimumot állapítja meg:
-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 1.200,- Ft/nm/hó,
50 négyzetméter feletti nem lakásra szolgáló helyiségek minimális bérleti díja
60.000,- Ft/hó
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot a nyitva tartásról, dr. Horváth Sándor
javaslata szerint.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
98/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete a Közösségi ház és
Könyvtár épületében található üzlethelyiség nyitva tartási idejét az alábbiak szerint
szabályozza:
A környék lakóit zavaró tevékenységek (vendéglátás, teherszállítás, stb.) a
Bérlemény nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Közösségi ház és Könyvtár
nyitva tartásához igazítva az alábbiak szerint állapította meg:
Hétfıtıl – Szombatig: 7.00 – 21.30 óráig
Vasárnap: 10.00 – 21.30 óráig
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Horváth Sándor kiegészítı javaslatát, hogy a kiírásban milyen
kiegészítés kerüljön bele az Értékelési részhez.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a kiegészítésre vonatkozó javaslatot elfogadta, és azt
a pályázati kiírásba beleépítette.

A polgármester szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
99/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Közösségi ház
és Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az
önkormányzat hirdetıtábláján és honlapján a döntést követı napon közzé tegye.
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2./Napirend: 016/3 és a 016/4 hrsz-ú ingatlanok ügye
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Horváth Sándor: Normális cél, hogy a két földrészletet egybekössük és hasznosítsuk.
Galó László: Az eladó választhat a vevık között?
Orbán Vilmos: 350.000.-Ft-ot ki lehet gazdálkodni.
Lendvai József: Ez mindenképpen jó lenne a testületnek, hiszen mindkét oldalon szomszédja az érintett
ingatlanoknak, így ki tudna alakítani egy nagyobb egybefüggı területet.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
100/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete ezúton bejelenti,
hogy a 016/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében a termıföldrıl szóló 1994. évi LV.
törvény 10. §-a, továbbá a 2010. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint az Önkormányzat élni kíván elıvásárlási jogával a nevezett ingatlan
tekintetében. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak
megfelelıen nyújtsa be a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatósághoz.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel az 2. határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 6 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
101/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete ezúton bejelenti,
hogy a 016/4 hrsz-ú ingatlan tekintetében a termıföldrıl szóló 1994. évi LV.
törvény 10. §-a, továbbá a 2010. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint az Önkormányzat élni kíván elıvásárlási jogával a nevezett ingatlan
tekintetében. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak
megfelelıen nyújtsa be a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatósághoz.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Napirendek után
Galó László: Hallottam, hogy a pénzügyes kolléganıt elengedte a polgármesteri hivatal, és nem is próbálta
meg marasztalni. Mi lesz most? A hivatalban már így is nagyon kevesen dolgoznak, el tudják látni a
feladatot? Úgy gondolom, hogy valamennyi pénzt megért volna, hogy marasztaljuk, de Ti ezt
megtagadtátok. Szakmailag jól végezte a munkáját.
Lendvai József: Sajnáltam, ez az ı döntése volt. Nem gondolom, hogy volt más lehetıség, gyakorlatilag patt
helyzetbe voltunk, hiszen mindenkinek van egy besorolása, és a jogszabályok és belsı szabályzatok
alapján megállapított bére, ha valamelyik ügyintézı elmondja, hogy kevesli, nem tudunk rajta emelni.
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Galó László: Mit? Nem tudunk neki még 20.000,- Ft-ot adni? Engem megkeresett. Személyiségét lehet
kritizálni, de szakértelmét nem.
Baranyák Szilvia: Nem húszezer forintról volt szó. Ez véleményem szerint elvi kérdés is, hiszen nem lehet
egy munkavállaló zsaroló pozícióba. Nem gondoltam, hogy errıl a testület elıtt kell beszélni, hiszen
ez a Hivatal vezetıjére és az érintett ügyintézıre tartozik, de ahogy látom, ı megkereste a testületet is
ez ügyben. A hivatal költségvetését a képviselı-testület fogadta el. Lehet, hogy a féléves beszámolónál
a hivatalnál úgy látszik bérmegtakarítás lesz, ez egyértelmő hiszen 1 fı már a Kormányhivatalnál
dolgozik szabálysértési területen, az ı bérét egész évre terveztük, 1 fı pénzügyi dolgozó a
versenyszférába ment dolgozni, és nem tudtunk versenybe szállni az ott ígért feltételekkel, 1 fı pedig
Budapestre költözött, és nem tud napi két órát tömegközlekedni, hogy kijárjon a hivatalba. Ez tény,
hogy ezek a bérek megtakarításként mutatkoznak a hivatalnál, ugyanakkor a költségvetést nem csak
egy intézményre kell vizsgálni, hanem az összképet is fontos látni. Az önkormányzat bevételei nem a
tervek szerint alakulnak, sajnos az adófizetési morál egyre romlik, és az egyik ügyintézı, aki az idei
évben a Kormányhivatalhoz került ezen a területen dolgozott. Az itt maradó egy fı ügyintézı társult
munkakörbe a munkaügyi feladatokat is ellátja, és nem tudja teljes mértékben a kiesett dolgozó helyét
pótolni. Az egyéb bevételek sem úgy alakulnak, ahogy terveztük. Tehát lehet hivatkozni arra, hogy
marad a személyi elıirányzaton a hivatal tekintetében bértöbblet, de az egész költségvetést kell látni.
Az iskolába és az óvodába is többletfeladatok jelentkeztek, onnan is elmentek dolgozók, továbbá a
napközis létszám miatt csoportokat kellett bontani, melyhez a személyi feltételeket és az anyagi
fedezetet is biztosítani kellett. Világosan látszik, hogy az idei év nehéz év lesz az önkormányzat
számára. Az egész költségvetést vizsgálva, azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten szerencsés,
hogy ezek a többletek egy-egy intézménynél kialakultak, mert lesz majd mibıl átcsoportosítani a
tervezethez képest, és így elkerülhetjük a likviditási problémákat. Úgy gondolom, ezt nem kell egy
pénzügyi területen dolgozónak elmagyarázni, hogy lássa, hogy nem tud az önkormányzat még további
juttatásokat adni. De nem is adhat. A törvényi lehetıségek alapján az illetménye megállapításra került,
ezen már kizárólag akkor lehetett volna emelni, ha a II. besorolásából megszerezve a szükséges
végzettséget I. besorolásba kerül. A végzettséget helyette megszerezni nem tudjuk. Nem tartom
tisztességesnek ezt a fajta eljárást, amit a kollega tanúsított. Itt mindenki tisztában van a bértáblával,
ezen nem tudunk változtatni, aki ezek alapján vállalja ezt a hivatást, az itt marad, aki nem az vált.
Galó László: Akkor máshol miért tudnak többet ajánlani, az is önkormányzat?
Baranyák Szilvia: Ezt nekem nem feladatom vizsgálni, nem tudom, nem volt lehetıség a bérén még ha a
vezetık úgy döntenek is emelni, nem tudom miképpen oldják meg, és nem is kívánok ezzel
foglalkozni.
Lendvai József: Nagyon hiányoznak az ügyintézık, nekem is sokat be kell segítenem. Az a baj, hogy nincs
versenyképes jövedelem, ugyanakkor az ügyintézınek több mindenhez kell értenie.
Galó László: Hogyan lesz a pénzügy megoldva?
Baranyák Szilvia: Még nem tudjuk, a pályázati kiírások megtörténtek. Lehetıség több van, esetleg
kiszervezés vagy egy külsıs cég bevonása is egy megoldás.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

.

Kmf
Baranyák Szilvia
jegyzı

Lendvai József
polgármester
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Pályázati felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1.
pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére, az alábbi feltételek mellett:
1.

A bérlemény címe: Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F. épületében található volt presszó üzlethelyiség
alapterülete:
100 m2 (alaprajz mellékelve)
helyiségek száma:
2 db
bérleményhez tartozó burkolt terasz alapterülete: …. m2 (mellékelt rajz szerint)

2.

A bérlet idıtartama: öt év

3.

Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére: 60.000,- Ft + ÁFA/hó

4.

Egyéb feltételek:

4.1 A bérleti szerzıdés a bérlı és az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi
Klastrom Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.
4.2 A bérlı köteles a bérleményt a bérleti szerzıdésnek megfelelıen üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot
meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
4.3 A bérlı engedélyköteles tevékenységet csak jogerıs engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése
bérlı kötelessége.
4.4 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlı fizeti a közüzemi költségeket. A
helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelı tér kialakítása a bérlı költsége és feladata. Szerkezeti elemeket
érintı átalakításhoz, felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
4.5 A bérlı a szerzıdés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı állagmegóvásról és
karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a bérlı nem tarthat
igényt a saját költségen elvégzett értéknövelı beruházások, valamint a karbantartás, állagmegóvás költségeinek
megtérítésére. Az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény állagának sérelme nélkül
leszerelheti és elviheti, a helyiséget rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadó
részére. A bérlı köteles a bérlemény elıtti burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítésérıl
gondoskodni.
4.6 A bérlı köteles az üzlethelyiségre vagyonbiztosítást kötni.
4.7 A bérlı a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen
más személy használatába.
4.8 Bérlı a bérleti szerzıdés megkötésével egyidejőleg köteles bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének
megfelelı óvadékot megfizetni. Az óvadék visszajár a szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén, amennyiben
a bérleti szerzıdésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor, illetve nem áll fenn bérleti díj tartozása a
Bérlınek.
4.9 Bérlı a bérleti szerzıdés megszőnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elıvásárlási, elıbérleti jogot
nem biztosít az Önkormányzat bérlı részére.
4.10 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerzıdésmódosítás nélkül – minden év január 1-jétıl a KSH által közzétett
inflációs rátával megemelni.
4.11 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerzıdésben rögzítik.
5. Nyitva tartási idı
A környék lakóit zavaró tevékenységek (vendéglátás, teherszállítás, stb.) a Bérlemény nyitvatartási idejét az
Önkormányzat a Közösségi ház és Könyvtár nyitva tartásához igazítva az alábbiak szerint állapította meg:
Hétfıtıl – Szombatig: 7.00 – 21.30 óráig
Vasárnap: 10.00 – 21.30 óráig
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6. Ajánlattételi határidı:
A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetıtáblán való közzétételét követıen, legkésıbb 2012. október 25.
(csütörtök) 16.00 óráig jogosultak ajánlatot tenni.
7. Az ajánlattétel helye:
Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fı utca
12.) 2 (két) példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfın 8.00-18.00 keddtıl csütörtökig 8.00-16.00, pénteken
8.00-12.00 óra között.
A borítékra rá kell írni: „Közösségi Ház és Könyvtárban található üzlethelyiség bérleti szerzıdés”, egyéb felirat a
borítékon nem lehet.
Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen az ajánlat átvételének pontos idıpontja és az átvevı
személye feltüntetésre kerül.
8. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
•
•
•
•

A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén
cégbejegyzés száma, adószám)
Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak adatait (név, cím)
Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
Ajánlat a bérleti díj összegére (Ft/m2/hó), ÁFA nélkül

Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
•
•
•
•
•
•

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követı 60 napig ajánlatához kötve van
Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról
Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint arról, hogy 30 napnál régebben meg nem
fizetett köztartozása nincs
Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csıdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt
Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírósági kivonat hiteles másolata
Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be)

Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat
minden oldalát, valamint a mellékleteket a pályázó cégszerő vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott
aláírásával kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások.
Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban kell benyújtani.
8. Az ajánlat elbírálása:
8.1 Az ajánlatok bontására 2012. október 26-án (pénteken) 12.00 órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fı utca 12.
szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevı – külön meghívás nélkül - részt venni.
8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben
- határidın túl nyújtották be, vagy
- nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.
8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,
- amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére
halasztást nem kapott,
- amely végelszámolás, csıdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.
8.4 Az ajánlatokat a képviselı-testület bírálja el, a beadási határidıtıl számított 30 napon belül. A pályázók az
eredményrıl a döntést követı 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.
8.5 ., Bírálati szempontok
Az értékelés szempontrendszere:
Az a pályázó teszi a legkedvezıbb ajánlatot, aki a minimális bérleti díjat, vagy a feletti ajánlatot tesz és a
megkapott pontszáma, továbbá a hasznosítási célként megjelölt tevékenységére kapott pontszáma együttesen a
legmagasabb pontszámot éri el. A minimális bérleti díj alatt ajánlott ajánló pályázó ajánlata érvénytelen.
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Szempont
Megajánlott (nettó) vételár
Hasznosítási cél

Pontszám
1-100
1-100

Súlyszám
60
40

A pályázónak az ajánlatában meg kell jelölnie azt a tevékenységet, amelyre bérleti jogviszonyt kíván létesíteni. A
hasznosítási cél szerinti rangsor megállapításának alapja az, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben segíti
illetve zavarja a közösség életét.
A bírálat során az ajánlatkérı megvizsgálja, hogy a beadott pályázat a meghirdetett tartalmi és formai
követelményeknek megfelel-e. A megfelelı ajánlatot tevık pályázata a meghirdetett szempontok alapján
értékelésre kerül.
Kiíró a pályázati felhívás jelen pontjában foglaltaknak megfelelıen az összességében legelınyösebb pályázat
kiválasztásának elve alapján bírálja el a beérkezett érvényes pályázatokat. A bírálatot a Kiíró a megadott
szempontok, adható pontszámok, és súlyszámok figyelembevételével végzi el.
Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: 1-100.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
A legkedvezıbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következı ajánlatok pontszámai a legjobb és a legrosszabb
ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.
Képlet:
P= A vizsgált – A legrosszab /A legjobb – A legrosszabb x (Pmax-Pmin) + Pmin
(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felsı határa, Pmin: a
pontskála alsó határa, A legjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme, A legrosszabb: a legelınytelenebb ajánlat)
Az ajánlatok alszempontonkénti pontszáma a súlyszámmal felszorzásra, majd az alszempontonkénti szorzatok
ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a nyertes, amely az érvényes ajánlatok közül a fentiek alapján a
legmagasabb pontszámot éri el.
8.6 A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követı 5 munkanapon belül köteles a bérleti szerzıdést megkötni
a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft-vel. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre szerzıdéskötés,
akkor a bérleti szerzıdés – a képviselı-testület döntése alapján - megköthetı a második helyezettel is.
8.7 Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzıjétıl kérhetı
(Pilisszentkereszt, Fı utca 12. tel.: 26-547-500).
A bérlemény megtekinthetı elıre egyeztetett idıpontban az alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06
Pilisszentkereszt, 2012. szeptember 25.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
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