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Jegyzıkönyv

A 2013. március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl.
(28-34/2013. sz. önkormányzati határozat)

1

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
4/2013. K-t.
Jegyzıkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2013. március 21-én megtartott képviselıtestületi ülésérıl.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselı közül 7 fı jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységérıl (mérlegbeszámoló,
könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Elıadó: Kft. ügyvezetı igazgatója
Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi eredményének felhasználásáról döntés elıkészítés –
tulajdonosi hatáskörben
Elıterjesztı: polgármester
Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
Idısek Klubja Önkormányzati Társulás létrehozása
Elıterjesztı: polgármester
E-Star szerzıdések ügye
Elıterjesztı: polgármester
Közösségi Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervének jóváhagyása
Elıterjesztı: Közösségi Ház igazgatója

Napirendek elıtt:
A képviselı-testület egy perces néma felállással búcsúzik a község díszpolgárától, Majnics Józseftıl.
A polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatokról.
A polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
35/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Polgármester 2013. március 21-i képviselı-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejő határozatokról elfogadja.

Képviselıi kérdések:
Galó László: Érdeklıdnék, hogy a Kevély tv-vel a szerzıdés aláírásra került, és még mindig nincs itt.
Mi történt?
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Lendvai József: Igen a szerzıdéskötés megtörtént. Sajnálatos módon a Biatorbágyi Kábeltévé Kft.
nem engedi be ıket, és akadályozza az önkormányzati határozat végrehajtását. A Kevély Tv
már a Hírközlési hatósághoz fordult.
Rusznyák János: Akkor a Biatorbágyi Kábeltévével bontsunk szerzıdést.
Galó László: Akkor ezzel kapcsolatosan írhatnánk a honlapra is tájékoztatást, illetve az újságba.
Orbán Vilmos: Újabb fenyegetés miatt kértem szót. Peller György nagytestő ırkutyái miatt nagyon
félnek az ott lakók, de senki nem mer neki szólni. Én szóltam, de bár ne tettem volna, azóta
folyamatos fenyegetésnek vagyok kitéve a 70 éves feleségemmel együtt. Több lakos kutyáját is
széttépték. A Kormányhivatalnál feljelentést tettünk. A feljelentés után megfenyegetett mindet.
A feleségem azóta fél egyedül lenni a lakásba. A rendırségnek is bejelentettem. 73 éves
vagyok, és így kell rettegjek a saját otthonomban?
Galó László: Sokan annak köszönhetik, hogy nincs problémájuk a kutyákkal, hogy autóval járnak.
A költségvetésünk tartalmazza a civil pályázati alapot, írjuk ki a pályázatot. Idegenforgalmi
alapra érkezett be pályázat. Úgy látom a honlap újrafeltöltése lelassult. Az OSZÖ 1 millió
forintját jó lenne már visszaszerezni. Kétszer kaptam a szociális bizottsági ülésre meghívót.
Lendvai József: Informális ülést szeretnék tartani a járda beruházással kapcsolatban. Az idıpont még
egyeztetés alatt van.

Polgármesteri bejelentések:
-

Biatorbágyi Kábeltévé többszöri megkeresésünkre a mai napig nem válaszolt.
Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás adatszolgáltatás kellett teljesíteni 2007-ig
visszamenıleg.
PILE Sc pályázata el lett készítve.
Szentkereszti Polgári Kör pályázata is itt van. Támogató nyilatkozatot kértek az
önkormányzattól – aláírásra javaslom
Március 4-én Dala-Nagy Katalin volt önkormányzatunknál, a hiányzó szerzıdések aláírásra
kerültek.
A könyvtár szakfelügyeleti vizsgálata megtörtént, mindent rendben találtak.
Március 7-én a temetı felé vezetı járda elızetes megbeszélése volt.
Március 12-én Mária Út munkazarándoklat volt nálunk.
Március 13-án Közbiztonsági fórum volt Szentendrén.
Március 14-én Kézdiszentkeresztre látogattunk a képviselıkkel.

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységérıl
(mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor: A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek a Felügyelı
bizottsági vélemény tudatában.
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Bartha Gyula: Elfogadásra javaslom a testületnek. A mérleg eredmény kerüljön tartalékba.
Galó László: Mi lenne ha a Hírforrás csak az interneten jelenne meg, azzal lehetne spórolni, hogy
nincs nyomtatási költség.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
36/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2012. évi tevékenységérıl
elfogadja.

2./Napirend: Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi eredményének felhasználásáról döntés
elıkészítés – tulajdonosi hatáskörben
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor: A Pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta, és a felkérést elfogadja a
döntés elıkészítéssel kapcsolatban.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
37/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Pilisi
Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. 2012. évi eredményének
felhasználásáról szóló döntés elıkészítésére felkéri a Pénzügyi bizottságot.
Határidı: 2013. április 10.

3./Napirend: Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének meghatározása sítása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
38/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
közbeszerzésekrıl szóló 2013. évi CVIII. törvény 33. § (1)-(4) bekezdése
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értelmében az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.

4./Napirend: Idısek Klubja Önkormányzati Társulás létrehozása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
39/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselı-testülete Budakalász
Város Önkormányzatával közösen Idısek Klubja Önkormányzati Társulás
néven társulást hoz létre az idısek nappali ellátásának biztosítására.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képezı társulási megállapodást aláírja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

5./Napirend: E-Star szerzıdések ügye
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
dr. Horváth Sándor: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, és az elıterjesztett két határozati
javaslathoz egy harmadik határozati javaslat elfogadását is javasolja, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az E-Star Alternatív Nyrt, és
az Önkormányzat között létrejött a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtárra vonatkozó
Hıszolgáltatási Szerzıdést 2013. május 1. napi hatállyal felmondja.”
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
40/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja
az E-Star Alternatív Nyrt, az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között létrejött Hıszolgáltatási Szerzıdés
módosítást a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
tekintetében. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
41/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja
az E-Star Alternatív Nyrt, és az Önkormányzat között létrejött
Hıszolgáltatási Szerzıdés módosítást a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár tekintetében. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot a felmondással kapcsolatban.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
42/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az E-Star
Alternatív Nyrt, és az Önkormányzat között létrejött a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtárra vonatkozó Hıszolgáltatási Szerzıdést 2013.
május 1. napi hatállyal felmondja.

6./Napirend: Közösségi Ház 2013. évi közmővelıdési munkatervének jóváhagyása
Elıterjesztı: polgármester

Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
43/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete a Közösségi Ház
és Könyvtár 2013. évi közmővelıdési munkatervét jóváhagyja.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

Baranyák Szilvia

Lendvai József

jegyzı sk.

polgármester sk.
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HIRDETMÉNY
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 33. § (1) bekezdése szerint, az Önkormányzat, mint klasszikus
ajánlatkérı legkésıbb a tárgyév március 31-ig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért annak
helyben szokásos módon történı kihirdetésérıl gondoskodni kell.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete
38/2013. sz. önkormányzati határozatában elfogadta Pilisszentkereszt
Község 2013. évi közbeszerzési tervét.
A Közbeszerzési törvény elıírásai, célkitőzései szerint, a
nyilvánosság, a verseny tisztasága és az esélyegyenlıség biztosítása
érdekében elkészítettük és hozzáférhetıvé tesszük az érdeklıdık
számára községünk 2013. évi közbeszerzéseinek tervét az alábbiak
szerint:

A beszerzés
tárgya:

Építési
beruházás

A beszerzés
tartalma:
Járda, (zárt
csapadékvíz
elvezetés) építés

Tervezett eljárás
típus:

A beszerzés
becsült
értéke:

Nemzeti
értékhatárt elérı
nyílt eljárás

30.000,-e/Ft
Önrész kb.
9.000,- e/Ft

A szerzıdés
teljesítésének
várható idıpontja
vagy a szerzıdés
idıtartama:
2 év

Az eljárás
megindításának
várható határideje,
Témafelelıs:
2013.-2014.
polgármester

Pilisszentkereszt, 2013. március 21.
Lendvai József
polgármester sk.
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