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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2013. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2013. augusztus 8-án megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14.
tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Jánszki István alpolgármester, dr.
Horváth Sándor, Galó László, Mikusik Gábor, Rusznyák János képviselők.
Távol van: Fazekas László képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Berecz Miklós Ágostonné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Boda Józsefné
Óvodavezető.
Távol van: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.
Napirendi javaslat:
1. Óvodai vizesblokk fejlesztése, felújítása
Előterjesztő: polgármester

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Óvodai vizesblokk fejlesztése, felújítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László képviselő: Örülök neki, hogy végigjártuk ezt a demokratikus utat. Úgy látszik
nem is haszontalanul. Egy újabb ajánlat is beérkezett, ami helyi vállalkozótól érkezett.
A költség csökkentés érdekében meg kellene fontolni bizonyos tételek kivezetését, és
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saját magunk által történő elvégzését. A Kft. erre a szerepre alkalmas lenne. Ott van
szakember, javaslom továbbra is a közmunkások igénybevételét. Ezzel kb. 150-200 ezer
forintot tudnánk spórolni. Tartom továbbra is a javaslatomat, hogy önkormányzati
munkára helyi vállalkozót bízzunk meg.
Lendvai József polgármester: Azt gondolom, hogy valamelyik komplett ajánlatot fogadja el
a testület, és bízza meg a munkával, nem gondolom, hogy hasznos lenne
közmunkásokkal végeztetni egy ilyen, komoly szakértelmet igénylő munkát. A Kft.
nem adott be ajánlatot a munka elvégzésére, nincs megfelelő szakember gárdája a
feladatra, neki is alvállalkozót kellene megbíznia a feladatra.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Az Arttech ajánlata árban is kedvezőbb. A másik vállalkozás
tényleg helyi vállalkozó, ismerem és nagyra értékelem a munkásságát, de úgy
gondolom, hogy nem az ő profiljukba vág ez a felújítás. A közmunkások hasznosítását
nem tartom célszerűnek, gondoljuk csak végig, a közmunkásoknak eszközük sincs, azt
is szükséges lenne beszerezni, ráadásul nem a munkakörükbe tartozó feladatokkal
bíznánk meg őket. Ez komoly felelősség, nem tehetjük meg, hogy ilyen szakmai
feladatra őket bízzuk meg.
Galó László képviselő: Tudomásom van róla, hogy az óvodai konyha felújításában is
igénybe vettünk ablak keret festésre stb. közmunkásokat. A két ajánlat között 52.800,Ft a különbség, ennyivel olcsóbb az Arttech ajánlata. A másik vállalkozó helyi,
folyamatosan itt dolgozik, adózik, javaslom őket bízzuk meg.
Rusznyák János képviselő: Én is a helyi vállalkozókat támogatom.
Lendvai József polgármester: Bár az Arttech Kft. nem helyi vállalkozás, de a tervezőjük
helyi lakos, ő vállalta már sokszor társadalmi munkában az óvoda festését, szebbé
varázsolását, ugyanakkor minden évben támogatja az önkormányzat fesztiválját is, és a
helyi sportegyesületet. Azt is nézzük, hogy milyen szakemberek dolgoznak. Az Arttech
Kft-nek ez a profilja, és jó referenciákkal rendelkezik.
Mikusik Gábor képviselő: Egyet kell értsek Dr. Horváth Sándor képviselő társammal. A
másik vállalkozás nagyon kiváló festő vállalkozás. Biztonságosabbnak tartom az
Arttech megbízását.
Galó László képviselő: A másik két ajánlat nincs versenyben, azok között nincs nagy
különbség. Saját erőből igyekezzünk csökkenteni a kivitelezés költségeit.
Dr. Horváth Sándor: képviselő: Határozati javaslatom: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselő-testülete javasolja a nyertes pályázónak, hogy a Pilisi
Klastrom Kft., illetve az önkormányzat fizikai dolgozóinak szolgáltatásait lehetőség
szerint vegye igénybe a költségek csökkentése érdekében.
Galó László képviselő: Visszavonom az én javaslatomat.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint:

3

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete javasolja a nyertes pályázónak, hogy a
Pilisi Klastrom Kft., illetve az önkormányzat fizikai dolgozóinak szolgáltatásait lehetőség szerint vegye
igénybe a költségek csökkentése érdekében.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
82/2013. (VIII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
javasolja a nyertes pályázónak, hogy a Pilisi Klastrom Kft.,
illetve az önkormányzat fizikai dolgozóinak szolgáltatásait
lehetőség szerint vegye igénybe a költségek csökkentése
érdekében.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának felújítására további 1 millió forintot különít el általános tartalék
terhére. A képviselő-testület megbízza az Arttech Kft.-t a fenti munkálatok elvégzésére a beadott
árajánlatnak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések
aláírására.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
83/2013. (VIII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
úgy dönt, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
vizesblokkjának felújítására további 1 millió forintot különít el
általános tartalék terhére. A képviselő-testület megbízza az
Arttech Kft.-t a fenti munkálatok elvégzésére a beadott
árajánlatnak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

Polgármesteri bejelentések:
Képviselői bejelentések, kérdések:
Galó László képviselő: Június 25-én lejárt a Közösségi Házban található üzlethelyiségre kiírt
pályázat. Miért nem írtuk ki azóta, ha nem érkezett ajánlat?
Lendvai József polgármester: Érdemes-e újra kiírni, nem jelentkezett senki, úgy gondolom,
hogy szükséges lenne a helyiség további funkcióját újra gondolni. Az augusztusi ülésen
újra tárgyaljuk a napirendet. Amennyiben a hasznosításra van egyéb javaslata a
képviselő társaimnak, azt szívesen venném.
Galó László képviselő: A járda és a zárt csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a
kivitelezéssel mi a helyzet?
Lendvai József polgármester: A költségbecslés megérkezett, a tervezői és engedélyezési
folyamat zajlik. .
Galó László képviselő: Ezt gyorsítsuk meg.
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1./Napirend: Óvodai vizesblokk fejlesztése, felújítása
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. augusztus 8-i rendkívüli képviselő-testület

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 48/2013. sz. önkormányzati határozatában
döntött arról, hogy indulni kíván az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának bővítésére, felújítására. A pályázat jelenleg az elektronikus felületen
elbírálás alatt címszóval jelenik meg, ugyanakkor Belügyminisztérium honlapján közétett információk alapján
egyértelműen megállapítható, hogy önkormányzatunk által benyújtott pályázati igényünket első körben nem
támogatták. A teljes lezárása a pályázatnak 2013. december 31-én várható, ugyanakkor a felújítást kizárólag a
nyári időszak alatt van lehetősége végrehajtani az önkormányzatnak. A pályázati önrész mértékére
költségvetésünkben elkülönített összeg a beadott ajánlatok alapján a felújítás teljes költségét nem fedezi, így
szükséges további előirányzat átcsoportosítás a felújítás végrehajtására.
Jelen előterjesztés mellékletét képezik a felújítási munkára beadott ajánlatok, továbbá a Belügyminisztérium
honlapján található támogatandó pályázati anyagok felsorolása.
2013. július 31-i képviselő-testületi ülésen a 79/2013. sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a fenti
munkálatokra nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé. Az Arttech Kft. jelezte, hogy a beadott árajánlatát
fenntartja. Ezen felül 1 db. ajánlat érkezett az ajánlattételi határidő lejártáig (2013. augusztus 8. 16.00 óráig) a
Hugyecsek Fivérek Bt-től.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassák az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vizesblokkjának felújítására további 1 millió forintot különít el általános tartalék terhére. A
képviselő-testület megbízza a ………………………………-t a fenti munkálatok elvégzésére a beadott
árajánlatnak megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

Pilisszentkereszt, 2013. augusztus 8.

Lendvai József
polgármester
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