Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2015. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(92-105/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(6/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi
üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galó László, Jánszki István, Mikusik Gábor,
Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők, Galda Levente képviselő később érkezett.
Távol van: Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné Bizottsági külső
tag, Vargyai Györgyi Bizottsági külső tag
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné bizottsági külső tag,
Vargyai Györgyi Bizottsági külső tag
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Orosházi Géza képviselő megérkezik, a képviselő-testület létszáma 6 fő.
A polgármester jelzi, hogy a kiküldött meghívóhoz képest 1 sürgősségi napirend felvételét javasolja a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról.
Orosházi Géza képviselő: Mi indokolja a sürgősséget? Mikor lett iktatva az ügyirat?
Peller Márton polgármester: Június 12. Javaslom a sürgősségi napirendet 8. pontként felvenni, mert
az utolsó napirend zárt.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet a sürgősségi napirenddel kiegészítve.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
3. Hulladékszállítási megbízás
Előterjesztő: polgármester
4. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester

5. Előterjesztés az idegenforgalom fejlesztésének támogatására 2015. évben című pályázat
elbírálásáról
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
6. Előterjesztés képviselők önkormányzati feladatok segítésében való megbízásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának sportkoncepciója
Előterjesztő: polgármester
8. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő elindulás
Előterjesztő: polgármester
9. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem odaítélése
Előterjesztő: polgármester
A polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
92/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester 2015. június 25-i képviselő-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.
Képviselői bejelentések:
Galó László képviselő, PB elnök: Pozitív bejelentést szeretnék tenni, a szentkútnál a kapaszkodókat
nagyon helyesnek tartom, hogy meg lett csinálva, megkaptam a fogorvosi beszámolót is, most
először. A focipálya világításának energiaigényét is megkaptam, köszönöm szépen!
Peller Márton polgármester: A szentkúti korlát kiépítésének igényével kapcsolatos információikat
Mikusik Róbert képviselőnek köszönhetjük.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Az első napirendi pont tartalma Az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
működési támogatása január óta 713.094,- Ft-tal emelkedett a májusi zárásig, ennek felosztása
került bele a rendeletmódosításba. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a
bizottság elnökét ismertesse a bizottsági javaslatot.
Galó László képviselő, PB elnök: Egyik bizottsági tag javaslata az volt, hogy a számok legyenek
pontosítva, újra átszámolva.
Baranyák Szilvia: Megnéztem a táblázatokat, az előterjesztésben jelezte Vargyai Györgyi, az
előterjesztés első bekezdésében szereplő bontás számszakilag nem egyezik neki. Ennek oka az

volt, hogy az utolsó tétel a jövedelempótló támogatás mínusz előjelű, így az a többi tételből ki
kell vonni.
Galó László képviselő, PB elnök: 76 millió Ft maradványról van szó. A tartalék így oszlik meg.
Ebben hol kapnak helyet a pályázati önrészek, az általános tartalékon belül? +26 millió
pénzmaradványra még nincs tervezve semmi.
Baranyák Szilvia jegyző: Nem arról van szó, hogy működésre fordítottuk, a tartalékok fel vannak
osztva, összesen 50 millió Ft, ami a céltartalék és általános tartalék összege.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Szóval, az a maradvány a tavalyi évi költségvetés végén kimutatásra
került, akkor vált pontossá. Nem a 76 millió forint szabad, ez két részre bomlik, van, amire már
kötelezettséget vállalt az önkormányzat, és van, amire még nem. A működési maradvány
felosztását tartalmazza a betét.
Galó László képviselő, PB elnök: 73 millió a szabad, azt hiszem. Itt a tartalékban csak 50 milliót
látunk.
Baranyák Szilvia jegyző: A maradvány egy részét tartalékba helyezte a képviselő-testület, a másik
részét beterveztük működésbe.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Ha most építenénk be, akkor ennyivel növekedne, de nem mutatkozik
az összegben.
Galó László képviselő, PB elnök: 5. bekezdés 1 § alapján nem sok mozgásterünk maradt pályázatok
terén.
Baranyák Szilvia jegyző: 10 millióra számoltuk a vis maior támogatás önrészét első körben, az
elbíráláskor, előfinanszíroznunk kell, így 3 300 000 Ft van pluszban. Az IFA-ra is el volt
különítve, és millió forint másra átcsoportosítható előirányzat marad. A civil alapba betervezett
is marad 1 millió Ft sem lesz valószínűleg felhasználva, hiszen nem érkezett ennyi igény a
beadott pályázatoknál, így ez is átcsoportosítható, ugyanez vonatkozik az idegenforgalmi alapra.
Galó László képviselő, PB elnök: A Pénzügyi Bizottság 5 igennel elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Galda Levente képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 fő.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Megvizsgáltam az előterjesztett anyagot, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő. Én is javaslom elfogadni a módosításokat.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendelettervezetet elfogadta, és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja 6/2015.
(VI.26.) önkormányzati rendeletét Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Peller Márton polgármester: Ezen a napirenden belül a 61/2015. sz. határozat meghosszabbításáról
is szeretném, ha döntést hoznánk.
Galó László képviselő, PB elnök: Arról szól, hogy a közösségi ház terembérleti díjának
felülvizsgálatával várjuk meg az új intézményvezetőt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2015. (IV.23.) sz.
határozatának határidejét 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
93/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2015.
(IV.23.) sz. határozatának határidejét 2015. szeptember 30-ig
meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirend: Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A második napirendi pont tartalma Az elnyert vis maior támogatással
kapcsolatban szükséges döntések meghozatala. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
benyújtotta vis maior igényét a Belügyminisztériumhoz, melynek elbírálása megtörtént, így a
pozitív döntés értelmében a helyreállítási munkákhoz igényelt támogatási összeget az elbíráló
hatóság megítélte. A közbeszerzései eljárás lebonyolítására 4 cégtől kértünk árajánlatot a teljes
közbeszerzési eljárás lefolytatására. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem
a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László képviselő, PB elnök: A bizottság egyetért, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a
Perfectus már bizonyított.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közigazgatási
üdülőterületét érintő rendkívüli időjárási helyzet következtében szükségessé vált helyreállítási munkák tárgyában
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi az alábbiak szerint:



Ajánlatkérők: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata.
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama: 1 év.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására az
ajánlattevővel 450.000,- Ft + Áfa, azaz négyszázötvenezer Ft + ÁFA összegben megbízza a Perfectus
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. Cégjegyzékszám: 1309-104970; Adószám: 13574112-2-13). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Perfectus
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására, továbbá az
eljárás lebonyolításához szükséges tárgy szerinti szakértő, illetve felelős műszaki vezető megbízására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:

94/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a település közigazgatási üdülőterületét érintő rendkívüli időjárási helyzet
következtében szükségessé vált helyreállítási munkák tárgyában hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi az alábbiak
szerint:



Ajánlatkérők: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata.
A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama:
1 év.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására az ajánlattevővel 450.000,- Ft + Áfa, azaz
négyszázötvenezer Ft + ÁFA összegben megbízza a Perfectus Közbeszerzési,
Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.
Cégjegyzékszám: 13-09-104970; Adószám: 13574112-2-13). A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és
Üzletviteli Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására, továbbá
az eljárás lebonyolításához szükséges tárgy szerinti szakértő, illetve felelős
műszaki vezető megbízására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirend: Hulladékszállítási megbízás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A harmadik napirendi pont tartalma a Hulladékszállítási megbízás.
Képviselő-testületünk a hulladékszállítási szerződésünk lejártát követően hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról döntött a kötelező közszolgáltatás megoldás végett. A
közbeszerzési eljárás lebonyolítása befejeződött, az egyetlen ajánlattevő a jelenlegi szolgáltató a
Zöld-Bicske Kft. A szolgáltató a vonatkozó új jogszabályoknak megfelelő, többségi
tulajdonában áll a Bicskei Önkormányzatnak. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta.
Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László: A bizottság 5 igennel támogatja, más pályázó nincs.
Orosházi Géza: A mellékleteket szeretném látni, miért nem kaptuk meg?
A polgármester a mellékleteket megtekintésre biztosítja az ülésteremben.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.
2.
3.
4.

Pilisszentkereszt (beleértve Dobogókő területét is) hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
az eljárás nyerteseként a Zöld-Bicske Kft.-t (2060 Bicske, Csákvári út 45.) hirdeti ki,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
95/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.

2.
3.
4.

Pilisszentkereszt (beleértve Dobogókő területét is) hulladékgazdálkodási
közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja,
az eljárás nyerteseként a Zöld-Bicske Kft.-t (2060 Bicske, Csákvári út 45.) hirdeti
ki,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a
döntésről az ajánlattevőt értesítse,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat
elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A negyedik napirendi pont tartalma Előterjesztés civil szervezetek és
egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról. Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselő-testület 51/2015. (IV.23.) sz. önkormányzati határozata
értelmében a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott
székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást
tett közzé a civil szervezetek és egyesületek támogatására. Az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet 2.000.000,- Ft-ot irányozott elő civil szervezetek és egyesületek
támogatására. A pályázatra 3 db pályázati anyag érkezett. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László képviselő, PB elnök: Az első határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottság, tehát
0 Ft-tal javasolja támogatni a Triola Egyesület működését. A második határozati javaslatnál
nekem volt módosító javaslatom, miszerint 360.000,- Ft-tal támogassuk a Triola Gyerekház
programjait 400.000,- Ft helyett, de a bizottság a módosító javaslatot nem fogadta el, a bizottság
soknak tartotta a fellépők tiszteletdíját. Az eredeti javaslatot sem szavazta meg a bizottság. A
harmadik határozati javaslatot, a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázatát, a tanulók
Martonvásárra történő utaztatását elfogadásra javasolja, és a negyedik határozati javaslatot is
támogatja a bizottság, ez az Iskoláért Alapítvány karácsonyi programjáról szól.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – működési támogatás – 0,- Ft-tal, azaz nem tartja támogatandónak.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
96/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás
– 0,- Ft-tal, azaz nem tartja támogatandónak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Galó László képviselő, PB elnök: Többféle vélemény elhangzott a bizottságban, kicsit túlzás ez az
összeg, belépőnek nem túl elegáns az egyesület részéről, hogy a legmagasabb összeget kérik, de
végülis joguk van hozzá.
Mikusik Róbert képviselő, SZB elnök: Azért tudni kell, milyen színvonalat képviselnek a fellépők,
akiket ők hoznak, igen színvonalasak, sokakat odavonzottak.
Galó László képviselő, PB elnök: Igen, és az is elhangzott a PB ülésen, hogy az egyesület végül is a
Közösségi Ház helyett csinálja a programokat, ezt ne felejtsük el. Ezzel könnyítik az ott dolgozók
dolgát. Egyfelől pozitív, másfelől el kéne gondolkozni ezen kicsit.
Orosházi Géza képviselő: Ha ez így van, hogy ők csinálják a Közösségi ház dolgát, egyáltalán nem
értem, hogy a működésüket miért nem támogatjuk. Ez egy nagyon jól működő csapat, mindenféle
támogatást megérdemelnek.
Galó László képviselő, PB elnök: De most is elmondom módosító javaslatnak, hogy a csillámtetkó és
tökszállítás költségét én nem tartom önkormányzatilag támogatható programnak, a többi viszont
értékes, hagyományőrző, semmi probléma nincs vele.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése – 360.000,- Ft-tal, azaz
Négyszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 1 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem
fogadta el.
A polgármester szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése – 400.000,- Ft-tal, azaz
Négyszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

97/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil
szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA
Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok
megrendezése – 400.000,- Ft-tal, azaz Négyszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – tanulmányi kirándulás Martonvásárra – 330.000,- Ft-tal, azaz Háromszázharminezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
98/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil
szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló
Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – tanulmányi kirándulás Martonvásárra – 330.000,Ft-tal, azaz Háromszázharminezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – 130.000,- Ft-tal, azaz Egyszázharminc Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
99/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil
szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló
Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – 130.000,- Fttal, azaz Egyszázharminc Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./Napirend: Előterjesztés az idegenforgalom fejlesztésének támogatására 2015. évben című pályázat
elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A napirendi pont tartalma Előterjesztés idegenforgalom fejlesztésének
támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselő-testület 41/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozata értelmében az idegenforgalom
fejlesztésének támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt” vendégkártya igénylésének,
felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a pályázati felhívást tett
közzé a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott vagy közvetített, a helyi idegenforgalom növelését
szolgáló fejlesztések, beruházások, szervezési intézkedések megvalósításának támogatása
érdekében. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 1.000.000,- Ft-ot
irányozott elő a szálláshely-szolgáltatók támogatására. A pályázatra 1 db pályázati anyag
érkezett. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László képviselő, PB elnök: A bizottság támogatja a javaslatot 3 igen és 2 tartózkodó
szavazattal. Annyira nem látom, hogy ez a dolog hogy illik bele a szervezési intézkedésekbe, ez
inkább működéssel fejlesztés.
Orosházi Géza képviselő: Csak a prospektus tartozik a szervezési intézkedésbe a két dolog közül,
népszerűsítsük a Pilisszentkereszt kártyát, hátha más is rájön, hogy érdemes igényelni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az idegenforgalom fejlesztésének támogatására
kiírt pályázaton induló dr. Göttl Márta szálláshely-szolgáltató pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – a szálláshely megismertetése az érdeklődők, szálláskeresők felé, az interneten történő foglalás
lehetőségének biztosítása – 73.000,- Ft-tal, azaz Hetvenháromezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
100/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az
idegenforgalom fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton induló dr. Göttl
Márta szálláshely-szolgáltató pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – a szálláshely megismertetése az érdeklődők, szálláskeresők
felé, az interneten történő foglalás lehetőségének biztosítása – 73.000,- Ft-tal,
azaz Hetvenháromezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./Napirend: Előterjesztés képviselők önkormányzati feladatok segítésében való megbízásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendi pont Előterjesztés képviselők önkormányzati feladatok
segítésében való megbízásról. Informális megbeszéléseink alkalmával többször szóba került,
hogy az önkormányzati munkákba szeretném jobban bevonni a képviselő társaimat. A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Galó László képviselő, PB elnök: A pénzügyi bizottság erről a napirendről nem szavazott, mert az
önkormányzati törvény nem teszi lehetővé, hogy képviselő-testület bízzon meg képviselőt, ezért
felkértük a jegyző asszonyt, hogy a mai ülésre legyen megváltoztatva a határozati javaslat, ezt
most meg is kaptuk.
Orosházi Géza képviselő: Én kértem, hogy legyen megbízásom, kapjak meghatalmazást a testülettől,
ezt viszont azonnali határidővel nem lehet, talán a szeptemberi ülésre kéne a határidőt
megszabni. A feladat végrehajtására másik határidőt kell szabni. A szeptember 17-i ülést például.
Mikusik Róbert képviselő, SZB elnök: Szükség lenne majd a dolgokra nekem, ami kell a feladathoz,
és csak onnantól legyen a határidő meghatározva.
Peller Márton polgármester: A második határozat határideje lehetne a decemberi ülés, ha nem
sikerül addig időben összeszedni, akkor meghosszabbítjuk a határidőt.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az első kiegészített határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester megbízza
Orosházi Géza képviselőt dobogókői parkolóórák telepítése, és kamerarendszer kiépítése tárgyában az alábbi
feladatokkal:
Az érintett terület bejárására, felmérésére, a szükséges eszközök számának megállapítására, az eszközök beszerzése
tárgyában kellő mennyiségű ajánlatok beszerzésére, összegzésére.
Határidő megbízásra: azonnal
Határidő beszámolásra: szeptember 17-i képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
101/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja,
hogy a polgármester megbízza Orosházi Géza képviselőt dobogókői
parkolóórák telepítése, és kamerarendszer kiépítése tárgyában az alábbi
feladatokkal:
Az érintett terület bejárására, felmérésére, a szükséges eszközök számának
megállapítására, az eszközök beszerzése tárgyában kellő mennyiségű ajánlatok
beszerzésére, összegzésére.

Határidő megbízásra: azonnal
Határidő beszámolásra: szeptember 17-i képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a második kiegészített határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester megbízza
Mikusik Róbert képviselőt az önkormányzati külterületi ingatlanok jégkárt követő megtisztítása tárgyában az alábbi
feladatokkal:
A tárgyban érintett lakosok összefogása, tájékoztatása, az egyeztetésekben való közreműködés.
Határidő megbízásra: azonnal
Határidő beszámolásra: december 17-i képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
102/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja,
hogy a polgármester megbízza Mikusik Róbert képviselőt az önkormányzati
külterületi ingatlanok jégkárt követő megtisztítása tárgyában az alábbi
feladatokkal:
A tárgyban érintett lakosok összefogása, tájékoztatása, az egyeztetésekben való
közreműködés.
Határidő megbízásra: azonnal
Határidő beszámolásra: december 17-i képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
7./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának sportkoncepciója
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Peller Márton polgármester: Megnyitom a hetedik napirendi pontot, melynek tartalma
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának sportkoncepciója. A beadott fejlesztési pályázatunk
kötelező csatolandó melléklete a sportkoncepció elfogadásáról szóló önkormányzati határozat.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a második kiegészített határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és formában elfogadja.”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
103/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az
önkormányzat sportkoncepcióját a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal és
formában elfogadja.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint a 9. napirendet tárgyalják előbb,
utána a 8. napirendet.
9./Napirend: Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem odaítélése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás
Zárt ülés
Galda Levente képviselő távozott, a testület létszáma 6 fő.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint erről a napirendről egy jövő heti képviselőtestületi ülésen döntsön a testület.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 3 igen és 4 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el, a
napirendet tovább tárgyalja.
Orosházi Géza képviselő távozott, a testület létszáma 5 fő.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint minden jelöltről, egyenként, név szerint
szavazzon a testület.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Jánszki István képviselő távozott, a testület létszáma 4 fő.
A polgármester szavazásra teszi fel határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben nem adományoz
Díszpolgári címet és Pre Mlynky Emlékérmet.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
104/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2015. évben nem adományoz Díszpolgári címet és Pre Mlynky
Emlékérmet.
Galó László: Azt javaslom, hogy a jövőben az ilyen kérdésekkel kapcsolatban tartsunk egy informális
ülést a testületi ülést megelőzően.
8./Napirend: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő elindulás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
az emberi erőforrások miniszterrel, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben hozott
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 100-as törvény 3-as melléklet II. 7./A alpont
szerinti közművelődési érdekeltség növelő támogatásra kiírt pályázaton a tulajdonában lévő Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár felújítása pályázati alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó összköltsége
10.476.681,- Ft. Az igényelt támogatás mértéke 9.276.681,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, legfeljebb 1.200.000,- Ft-ot az önkormányzat
költségvetésében biztosítja az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (pl. szakértői megbízások, tervezői
megbízások, stb.)”
Határidő benyújtásra: 2015. június 29.
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
105/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy indulni kíván az emberi erőforrások miniszterrel, a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben hozott
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 100-as
törvény 3-as melléklet II. 7./A alpont szerinti közművelődési érdekeltség
növelő támogatásra kiírt pályázaton a tulajdonában lévő Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár felújítása pályázati alcélt megjelölve. A teljes
beruházás bruttó összköltsége 10.476.681,- Ft. Az igényelt támogatás mértéke
9.276.681,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét,
legfeljebb 1.200.000,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja az
általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése
érdekében történő kötelezettségvállalásokra (pl. szakértői megbízások, tervezői
megbízások, stb.)
Határidő benyújtásra: 2015. június 29.
Felelős: polgármester

Napirendek után:

Polgármesteri bejelentések:
-

-

Június 4-én meghívtuk a 8. osztályos tanulókat egy beszélgetésre. A jegyző asszonnyal
bemutattuk az Önkormányzat és a Hivatal működését, majd Berényi Ildikó vezetésével játékos
formában folytattuk a programot.
Június 7-én Úrnapi körmeneten, majd a Közösségi Ház és a Triola Gyermekház szervezésében
megrendezett gyermeknapon, illetve gyermeknapi műsoron vettem részt.
Június 8-án rendkívüli testületi ülést tartottunk.
Június 9-én Naményi Péter keresett fel nagyszabású Dunakanyari függővasút elképzeléseivel,
majd Csizmadia és Pócs Gáborrral folytattunk megbeszéléseket.
Június 10-én Zambo Péter úrral, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatójával folytattam megbeszélést.
Ezt követően személyesen vittem be a Magyar Államkincstárba a pályázati anyagunkat.
Június 12-én az Általános Iskolánk ballagásán vettem részt.
Június 13-án a Pávakör 50 éves évfordulóján vettem részt. Ezúton is szeretném megköszönni a
jegyző asszonynak, az alpolgármester úrnak,
szervezőknek, valamint képviselőtársaimnak a segítséget.
Június 18-án bejárást tartottunk az általános iskolában, ahol számba vettük a szükséges
felújítási munkákat.
Június 19-én a Díszpolgári Előkészítő Bizottság ülésén vettem részt, majd a Zöld-Bicske Kft.
és a Perfectus Kft ügyvezetőivel egyeztettünk a hulladékgazdálkodási közbeszerzési eljárásról.
Június 20-án a Pilisi Szlovákok Központjában megrendezésre került szinházi előadáson vettem
részt.

-

Június 21-én a PSZÖ rendezésében lebonyolított községünk újratelepítési ünnepére
megrendezett ünnepi misén, majd az azt követő ünnepi műsoron és koszorúzáson vettem részt.
Június 22-én az Általános Iskola évzáróján vettem részt.

Képviselői kérdések:
-

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

1./Napirend: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat működési támogatása 2015.01. – 2015.05. hónapokban 713.094,- Ft-tal emelkedett
meg, amelyből:
- bérkompenzáció összege: 353.170,- Ft,
- a fogl.hozzájár.tám.: 132.544,- Ft,
- a lakásfenntartási tám.: 105.570,- Ft,
- a rendszeres szoc.segély:138.510,- Ft,
- a jöv.pótló tám: -16.700,- Ft.
Ezen előirányzat módosítások az egyes államháztartási szerveket az alábbiak szerint érintették:
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését + 440 E Ft-tal,
- a Szlovák Nemzetiségi Óvoda költségvetését +71 E Ft-tal,
- az önkormányzati feladatok költségvetését + 202 E Ft-tal növelte meg.
A költségvetésben módosításra került a 2014. évi maradvány, amelynek összege a zárszámadási rendeletben 76.705 E Ft-tal
került elfogadásra.
Jelen költségvetés módosítás a maradvány összegét két rovatra osztja meg, amelyből összesen 36.614 E Ft működési
maradvány és 40.091 E Ft betét.
A működési maradvány az egyes államháztartási szerveknél az alábbi összegű:
- Önkormányzati feladatoknál 33.845 E Ft,
- Polgármesteri Hivatalnál 892 E Ft,
- Szlovák Nemzetiségi Óvodában 1.048 E Ft,
- Közösségi Ház és Könyvtárnál 819 E Ft.
A Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésében átvezetésre került továbbá a 40/2015. ( III.19.) sz. önkormányzati határozat
alapján a Pávakör 50. éves évfordulójának megrendezésével kapcsolatos +300 E Ft összegű dologi kiadás.
A fenti költségvetés módosítások nyomán az egyes államháztartási szervezetek költségvetési főösszege az alábbiak szerint
alakult:

Szervezet megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Közösségi Ház és Könyvtár
Önkormányzati feladatok

Eredeti
költségvetési
főösszeg
48740

I. módosított
költségvetési
főösszeg
49180

90495
8782
298230

90566
9082
298943

I. módosítás
összege
440
71
300
713

Pilisszentkereszt, 2015. június 19.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (……..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.
1. §
(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
bevételek összegét 312 829,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
(2) A R. 2 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
kiadások összegét 312 829,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.
(3) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A működési bevételek összege 236 124,- E Ft, a felhalmozási bevételek összege 0,- E Ft, a finanszírozási bevételek
összege pedig 76 705,- E Ft.
(4) A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint
határozza meg:
Jogcím
Személyi juttatások
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú kiadások (egyéb)
Felhalmozási kiadások
Összesen

Összeg (ezer Ft-ban)
114 518
31 480
100059
8810
56854
1 045
312 829

(5) A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2015. évi egyéb általános tartaléka: 19 542,- E Ft, céltartaléka: 29 937,- E Ft. Összetétele: a
dobogókői vis maior helyzet rendezésére elkülönített 11 000,- E Ft, 1 000,-E Ft idegenforgalmi alap, 2 000,-E ft
civil alap, a rendezési terv elkészítésére elkülönített 9 000,- E Ft. Továbbá 210,- E Ft talajterhelési díj, 3 500,- E Ft
az Általános Iskola támogatására, 3 227,- E Ft a Környezetvédelmi és Útépítési alapba helyezve. (15. melléklet).
2. §
(1) A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szociális segélyek összege: 8 810,- E Ft, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) A R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege
134.942,- E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen taglal.
3. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2015. június 25.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: ……………………………
Baranyák Szilvia
jegyző
2./Napirend: Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. december 1-én Pilisszentkereszt, Dobogókő területén a rendkívüli időjárás és az azonnali élet-, és balesetveszély
elhárítása érdekében végzett kárelhárítási munkák során az önkormányzati fenntartási utak jelentős mértékben károsodtak.

2015. január 30-i keltezésű műszaki szakértői vélemény alátámasztotta, hogy a kialakult károk következtében
megrongálódott utak jelentős mértékben veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata benyújtotta vis maior igényét a Belügyminisztériumhoz, melynek elbírálása
megtörtént, így a pozitív döntés értelmében a helyreállítási munkákhoz igényelt támogatási összeget az elbíráló hatóság
megítélte.
A közbeszerzései eljárás lebonyolítására 4 cégtől kértünk árajánlatot a teljes közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Ajánlatkérésünkhöz mellékeltük a pályázatban szereplő, a műszaki szakértő által tett megállapításokat tartalmazó szakértői
véleményt, mely tartalmazza a fennálló feladatok költség vonzatát is. Az ajánlatkérésünkre 4 ajánlat érkezett a megjelölt
határidőig, melyből a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. végösszege magasabb, mint a
legalacsonyabb ajánlat, ugyanakkor tartalmilag több szolgáltatást tartalmaz, melyet a többi ajánlatot adó cég jelzett, hogy
ajánlatuk nem tartalmazza.
Önkormányzatunk több közbeszerzési eljárást folytatott le már sikeresen a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és
Üzletviteli Tanácsadó Kft.-vel, javaslom, hogy a vis maior pályázatunk helyreállítási munkálatainak biztonságos biztosítása
érdekében a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolításával a fenti céget bízzuk meg.
A közbeszerzési eljárásban a jogszabályoknak megfelelően szükséges egy ún. tárgy szerinti szakértő megbízására is, és egy
felelős műszaki szakértő megbízása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település közigazgatási üdülőterületét
érintő rendkívüli időjárási helyzet következtében szükségessé vált helyreállítási munkák tárgyában hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
 Ajánlatkérők: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata.
 A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama: 1 év.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására az
ajánlattevővel 450.000,- Ft + Áfa, azaz négyszázötvenezer Ft + ÁFA összegben megbízza a Perfectus Közbeszerzési,
Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. Cégjegyzékszám: 13-09-104970; Adószám:
13574112-2-13). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli
Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződés aláírására, továbbá az eljárás lebonyolításához szükséges tárgy szerinti
szakértő, illetve felelős műszaki vezető megbízására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. június 17.
Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Hulladékszállítási megbízás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk a hulladékszállítási szerződésünk lejártát követően hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás
lebonyolításáról döntött a kötelező közszolgáltatás megoldás végett. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása befejeződött, az
egyetlen ajánlattevő a jelenlegi szolgáltató a Zöld-Bicske Kft.
A szolgáltató a vonatkozó új jogszabályoknak megfelelő, többségi tulajdonában áll az idei év végétől a Bicskei
Önkormányzatnak.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve, és a közszolgáltatási szerződés is.
Az eljárás rendben lezajlott, az ajánlat és ajánlattevő a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
5.
6.
7.
8.

Pilisszentkereszt (beleértve Dobogókő területét is) hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
az eljárás nyerteseként a Zöld-Bicske Kft.-t (2060 Bicske, Csákvári út 45.) hirdeti ki,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az
ajánlattevőt értesítse,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. június 17.
Peller Márton
polgármester

4./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület 51/2015. (IV.23.) sz. önkormányzati határozata értelmében
a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező
egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást tett közzé a civil szervezetek és egyesületek támogatására.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2.000.000,- Ft-ot irányozott elő
civil szervezetek és egyesületek támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján költségvetési támogatás pályázat vagy
egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a
továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv
belső szabályzatában megjelölt személy, testület dönt.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg, amely 18. §. (2)
bekezdésében felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési
alrendszerből folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak
meg. (A helyi önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a törvény rendelkezéseit kell alapul venni.)
A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási szerződéshez a
kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról,
hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott
be,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás
esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott
más jogosultak hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4)
bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról,
f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4) bekezdése
szerinti időpontig, és

h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező minimális tartalmát is.
A pályázatra 3 db pályázati anyag érkezett.
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
működési támogatás – 0,- Ft-tal, azaz nem tartja támogatandónak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése – 400.000,- Ft-tal, azaz Négyszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
tanulmányi kirándulás Martonvásárra – 330.000,- Ft-tal, azaz Háromszázharminezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
karácsonyi műsor megrendezése – 130.000,- Ft-tal, azaz Egyszázharminc Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. június 17.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: Előterjesztés idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület 41/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozata értelmében
az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt” vendégkártya igénylésének,
felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a pályázati felhívást tett közzé a szálláshelyszolgáltatók által nyújtott vagy közvetített, a helyi idegenforgalom növelését szolgáló fejlesztések, beruházások, szervezési
intézkedések megvalósításának támogatása érdekében.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1.000.000,- Ft-ot irányozott elő
a szálláshely-szolgáltatók támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján költségvetési támogatás pályázat vagy
egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a
továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv
belső szabályzatában megjelölt személy, testület dönt.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg, amely 18. §. (2)
bekezdésében felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési
alrendszerből folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak
meg. (A helyi önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a törvény rendelkezéseit kell alapul venni.)
A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási szerződéshez a
kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról,
hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott
be,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás
esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott
más jogosultak hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4)
bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról,
f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4) bekezdése
szerinti időpontig, és
h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező minimális tartalmát is.
A pályázatra 1 db pályázati anyag érkezett.
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyag, melyet áttanulmányozva kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az idegenforgalom fejlesztésének támogatására kiírt
pályázaton induló dr. Göttl Márta szálláshely-szolgáltató pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
a szálláshely megismertetése az érdeklődők, szálláskeresők felé, az interneten történő foglalás lehetőségének biztosítása –
73.000,- Ft-tal, azaz Hetvenháromezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. június 19.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Előterjesztés képviselők önkormányzati feladatok segítésében való megbízásról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén
Előterjesztés

Tisztelt Képviselők!
Informális megbeszéléseink alkalmával többször szóba került, hogy az önkormányzati munkákba szeretném jobban
bevonni a képviselő társaimat.
Az előttünk álló feladatokhoz első körben két képviselő társam segítségét szeretném kérni.
Elsődlegesen a közszolgáltatási szerződésben is szereplő dobogókői parkolóórák telepítése tárgyában tartom fontosnak
Orosházi Géza képviselő megbízását. A megbízása vonatkozna a terület bejárására, felmérésére, a szükséges eszközök
számának megállapítására, az eszközök beszerzése tárgyában kellő mennyiségű ajánlatok beszerzésére, összegzésére,
továbbá ugyanezen munkafolyamatok elvégzése az üdülőterületi kamerarendszer kiépítése tárgyában.
Az önkormányzati földterületek jégkár következtében történt megtisztítása ügyében szeretném felkérni Mikusik Róbertet,
hogy a feladat elvégzésében működjön közre. A még megtisztítatlan önkormányzati területet több magántulajdonú terület
veszi körül. Szükséges a feladat elvégzése érdekében az érintett lakosok összefogása, tájékoztatása.
Jánszki István képviselőt szeretném bevonni az általános iskolai és az óvodai szükséges nyári felújítási, állagmegóvási
munkák felmérésére, megszervezésére, és az önkormányzati dolgozók által elvégzett munkálatok ellenőrzésére.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester megbízza Orosházi Géza
képviselőt dobogókői parkolóórák telepítése, és kamerarendszer kiépítése tárgyában az alábbi feladatokkal:
Az érintett terület bejárására, felmérésére, a szükséges eszközök számának megállapítására, az eszközök beszerzése
tárgyában kellő mennyiségű ajánlatok beszerzésére, összegzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a polgármester megbízza Mikusik
Róbert képviselőt az önkormányzati külterületi ingatlanok jégkárt követő megtisztítása tárgyában az alábbi feladatokkal:
A tárgyban érintett lakosok összefogása, tájékoztatása, az egyeztetésekben való közreműködés.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. június 19.
Peller Márton
polgármester
I.

BEVEZETÉS

A sportkoncepció szükségessége
A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon
érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei sokszor
esztendőkkel később jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt,
hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat eredményeket.
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok várható hatásaira építve –
természetesen figyelembe véve a jogszabályok által előírt önkormányzati kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy
kiszámítható szerepvállalást a község sportéletében.
A cél az, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának sportkoncepciója szabályozza a legfontosabb tennivalókat,
meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást adjon résztvevőinek az
önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről.
A sportkoncepció szükségességét indokolja az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló
nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi
állapotban van. A sport ma már médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetőség a lakosság felé,
mindezzel pedig minden településnek élnie kell. Értékeinek önmagában túlmutatóan a társadalmi jólét növelésében és a
testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelőzésében, avagy kezelésében is meg kell jelenniük.
II. ALAPELVEK
A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes kultúra része, a nemzeti
egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely
sportegyesületek, sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai,
óvodai testnevelés kötelező jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság
erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.
A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: - az iskolai testnevelés és a diáksport
egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek.

Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi
nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett
személyiség kialakulásának folyamatában. A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és
újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó
közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására.
A verseny- és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres
testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek és a nemzeti
hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Egyfajta
természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is.
Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön:
 az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés;
 az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;
 a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése;
 a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;
 a szórakozás és szórakoztatás;
 a gazdasági vállalkozás;
 a sport-turizmus elősegítése;
 rekreáció, felnőttek és fiatalok feltöltődése, megújulása, kikapcsolódása.
II. 1. A sportpolitika általános alapelvei
Az állam - a sporttörvényben leírtak alapján - aktív magatartásával elősegíti a polgárok sportoláshoz fűződő jogának
gyakorlati érvényesülését, támogatja a tisztességes játék és az esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett
sporttevékenységet, sportolóinknak a kiemelkedő nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai eszmét,
valamint előmozdítja a mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását. Az állam ösztönzi
a sporttal kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, elősegíti azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport
piaci típusú átalakításához. Az állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a káros, önveszélyeztető
tendenciák, a dopping- és drogfogyasztás korlátozása, a sportrendezvények biztonságáról való gondoskodás, valamint a
sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel és a területfejlesztéssel.
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a határozza meg a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely
szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, továbbá
e) biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
II.2. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőként szükséges a helyi önkormányzatok sportra
vonatkozó feladatait rögzíteni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza a települési
önkormányzatok sport tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét.
A községi sportkoncepció első alapelve az általános iskolai testnevelés minőségi fejlesztése, melynek alapvető feltétele a
tornaterem felépítése, a diáksport szervezettebbé tétele, együttműködve nagyobb településekkel a térségben a térségi
diáksport versenyrendszer fejlesztése.
A második alapelv az óvodai testnevelés feltételrendszerének és a megvalósításhoz szükséges szakmai erőforrásoknak a
fejlesztése, a nélkülözhetetlen tornaszoba megvalósítása.
Harmadik alapelv az egyre nagyobb igénnyel jelentkező gyógytestnevelési rendszer kialakítása több településsel közösen,
esélyegyenlőség biztosítása.
alapelv a nagy jelentőséggel bíró minőségi él- és versenysport fejlesztése.
Negyedik alapelv a szabadidősport irányításának, feltételrendszerének és szervezeti felépítésének megszervezése.
Ötödik alapelv a község tulajdonában lévő sportlétesítményeknek (futball pálya, iskolai sportpálya, jövőben felépülő
tornaterem), a mai gazdasági élet igényeinek megfelelő hasznosításának, fejlesztésének megvalósítása. A létesítmények
funkciójának megtartása mellett szükséges az üzemeltetéshez és fejlesztéshez magántőke bevonása, az önkormányzati
támogatás megtartása és a pályázati források mind szélesebb kihasználása mellett.
Hatodik alapelv Pilisszentkereszt község sportéletének finanszírozásához szükséges gazdasági alapok megteremtése oly
módon, hogy a finanszírozás megteremtse a sportélet hosszú távú fenntartását és fejlesztését.
III. A SPORT EGYES TERÜLETEINEK HELYZETE, LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI MÓDJAI
III.1. Óvodai testnevelés és játszóterek
III.1.1. Helyzetelemzés
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
A településen jelenleg az óvodai mindennapos testmozgás alapfeltételei nem teljesen biztosítottak. Az óvodákban a
csoportszobák, az udvar, illetve a óvodai és a községi játszótér áll az óvodások rendelkezésére.

Az óvodai tornaszoba megépítésével minden csoport részére biztosítva lenne a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges
tornaóra időjárástól függetlenül.
Jelenleg a gyermekeknek a napi játékban való részvétellel igyekeznek az óvodapedagógusok biztosítani a mozgást. Külön
tornaterem/tornaszoba nem biztosított.
Egyéb lehetőségek: ovifoci (sportegyesület útján) néptánc.
Pilisszentkereszten található játszóterek az alábbiak:
Óvodai játszótér
Községi játszótér
A játszóterek állapotfelmérése ad hoc jelleggel történik, a szükséges tűzoltó jellegű fejlesztések tudnak megvalósulni.
III.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai
Az óvodavezetővel, a védőnővel és a sportegyesülettel közösen a nagycsoportosoknak évente egy sportnap rendezése.
(akadályverseny, külömböző játékos feladatok, stb.). Az önkormányzat erre minden évben költségvetésében fedezetet
biztosítana, a rendezvény alkalmával a résztvevő gyermekeknek kisebb ajándékokat is lehetne biztosítani.
A játszóterek állapotfelmérését az önkormányzat fizikai állományának vezetője, valamint a polgármesteri hivatal
ügyintézője minden év tavaszán elvégzi és a szükséges javítási és karbantartási munkák jegyzőkönyvben történő rögzítését
követően a képviselő-testület elé terjeszti. A javítási, karbantartási munkák elvégzéséről a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
megrendelést követően intézkedik.
Az óvodák eszközbeszerzésekor támogatni szükséges a sportcélú eszközök beszerzését. A tárgyi feltételek mellett fontos az
óvónők képzésének fejlesztése a testneveléssel kapcsolatos továbbképzések területén is.
A jelenlegi óvodákban helyhiány miatt nem alakítható ki tornaterem/tornaszoba. De a rendelkezésre álló felújítási tervben
az óvoda fejlesztésekor külön tornaszoba kerülhet kialakításra.
Az önkormányzat saját anyagi lehetőségeinek keretein belül, ill. pályázati támogatások felhasználásával dönt további új
játszótér létrehozásáról és a meglévők nagyobb arányú fejlesztéséről.
III.2. Iskolai testnevelés, diáksport
III.2.1. Helyzetelemzés
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc u. 12.
Az Általános Iskola a nevelő - oktató tevékenysége során a testnevelés, az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos
szerepet tölt be, amelyet a rendelkezésre álló szerény körülmények ellenére mindennapos feladatként lát el.
Az épület nem rendelkezik tornateremmel, az intézményi udvaron található betonozott kézilabdapályával igyekszik
kiegészíteni az időjárási körülményekre tekintettel a zsibongóban folytatott testnevelés órákat. Nagy szükség lenne a külső
pálya sportburkolatának elkészítésére, melyre az önkormányzat benyújtotta pályázatát.
A testnevelési órák célja, hogy tanulók
 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól,
 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az
emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében,
 ismerjék meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.
A mindennapos testedzés célja:
 A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel.
 A szociális kompetenciák, csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttmozgás fejlesztése.
 A fizikai képességek hanyatlásának megakadályozása, mely a szellemi teljesítmény romlását is előidézheti.
A mindennapos testedzés formái:
o testnevelés órák – óraterv szerint,
o tömegsportkör (PILE SC keretein belül)
o szakkörök,
o néptánc,
o önkormányzati rendezvények, iskolai fellépések,
o napközis szabadidős- és sportfoglalkozások,
o óraközi szünetekben,
o versenyekre való felkészítés,
o versenyeken való részvétel,
o háziversenyek.
III.2.2. A fejlesztés irányai és feladatai
Gyógytestnevelés bevezetésének célja:
o a tanuló egészségi állapotában keletkezett elváltozások korrigálása, megszüntetése,
o az egészséges gyermekekhez való felzárkóztatása,
o a speciális gyakorlatok elsődlegességét figyelembe véve a testi nevelés általános céljainak, feladatainak
elérése.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő képességekkel és fejlettségi szinttel kerülnek az iskolába. Mind az
értelmi, mind a fizikai képességek területén nagy különbségeket mutatnak.
Gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. Mindezek szükségessé
teszik, hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia eszközrendszere
segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:
a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorlatok elvégzésére.
b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.
c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképességet.
d) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri viszonylatok pontos
felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése.
e) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.
f) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás beláttatása.
g) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.
Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az
ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében.
A közoktatás területén továbbra is biztosítani kell, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai,
célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be, és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész
rendszerében. Ehhez nem elegendő a pedagógusi akarat sajnos. Az iskola működtetése állami fenntartásba került 2013.
január 1-vel. Szükséges az, hogy az önkormányzat és a képviselő-testület felismerje annak szükségét, hogy önkormányzati
támogatás nélkül a fenti célok megvalósíthatatlanok.
Prioritást képez a gyógytestnevelés, melyre az intézményi tájékoztatás alapján nagy igény és szükség van. Az állam által
bevezetésre kerülő gyógytestnevelés órákat megelőzően fontos lenne, hogy az önkormányzat találjon arra forrást, hogy
először szakköri jelleggel bevezethesse az iskola ezt a feladatot.
Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és
sport iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül a testnevelési órák
számának növelését az iskolában.
A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység fejlesztésével is növelni kell. Az
iskolákban működő sportkörök lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is,
meghagyva a választási lehetőséget a rekreációs szintű, nem teljesítményorientált, versenyrendszereken kívüli örömteli
rendszeres sportolásra, amellyel a későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az
alapokat tanítványaik számára. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a
versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is.
Szükséges ezen túl a sportlétesítmény-hálózatának és eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése,
hozzáférhetőségének az eddigieknél fokozottabb biztosítása.
Elsődleges prioritást jelent a mihamarabbi forrás megtalálása az iskolai tornaterem felépítéséhez. Az nyilvánvaló,
hogy a község ezt önerőből nem tudja kivitelezni, így szükséges minden ehhez kapcsolódó központi pályázati forrást
kihasználni.
III.2.3. Az iskolai testnevelés szerepe az utánpótlás nevelésben
Az iskola a kötelező testnevelési órák mellett lehetőségei szerint biztosítsa a tanulók egyéni igényeihez és képességeihez
mérten mozgásigényükhöz a lehetőségeket. Fontos feladat, hogy az intézmények meglévő, illetve tervezett diáksportkörei
létesítsenek kapcsolatot a község sportegyesületeivel, alapítványaival és lehetőleg olyan sportágak képzésével
foglalkozzanak, melyeket tanulóink később a sportegyesületekben is tudnak űzni.
Az iskolák és az egyesületek kapcsolata alapot kell, hogy jelentsen a versenysport eredményességéhez.
II.3. Versenysport
III.3.1. Helyzetelemzés
A pilisszentkereszti versenysport és utánpótlás-nevelés tekintetében kiemelt szerepe van Pilisszentkereszti Lendület Sport
Club Sportegyesületnek, mely mára több szakosztály (labdarúgás több korosztály számára, taek-wondo, tömegsport)
keretében biztosít változatos sportolási lehetőséget a település lakossága számára.
A jelenlegi labdarúgás utánpótlás képzése gazdag és hatékony, az idei évre nagy számmal emelkedett az egyesületben
sportoló gyerekek száma.
Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a PILE SC-vel közösen gondoskodik a pilisszentkereszti,
önkormányzati tulajdonú sportpálya működtetéséről, használatáról.
Az önkormányzat térítésmentes helyszín biztosítással is segíti a településen szervezett versenyek rendezését.
Az önkormányzat és az egyesület között több támogatási szerződés jött létre, melynek keretén belül az egyesület egyéb
forrásokon nyert pályázati forrásait az önkormányzat kiegészíti, így biztosítva lehetőséget az egyesületi önrészre. A
pályázati célok között többek közül az önkormányzati tulajdonú sportpályán is megvalósulhat egy nagyobb volumenű
fejlesztés.

III.3.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A már működő szakosztályok munkájának segítése, további szakosztályok létrehozásához szükséges adminisztratív
segítség, együttműködés a település sporteszközeinek fejlesztése érdekében.
A sportélet színvonalának emelése infrastrukturális beruházásokkal lehetséges, úgymint a szabadtéri pályák
létesítése/fejlesztése a labdajátékok és atlétika részére, mind pedig a teremsportok részére.
III.4. Szabadidősport
III.4.1. Helyzetelemzés
A lakosság számára elsősorban a szabadidősporttal is foglalkozó egyesületek, illetve klubok, valamint a magánszemélyek
által a heti rendszerességgel adott helyszíneken megtartott sportfoglalkozások állnak rendelkezésre.
Elmondható, hogy a településen működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág a község méretéhez képest.
Mindazonáltal megkerülhetetlen tény, hogy a rendszeresen sportoló lakosok száma elmarad a kívánatos szinttől. Problémát
jelent a tornaterem hiánya, így a különböző sportfoglalkozások számára az önkormányzat a Közösségi Házának nagytermét
tudja kizárólag biztosítani.
Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb számban alakulnak önálló, esetenként
önfenntartó csoportok, amelyek alapját jelenthetik egy új, alulról építkező szabadidősport struktúrának. A lakosság egy
szűkebb részében továbbra is fokozatosan növekvő fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés egyes divatos
formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt (kondicionáló terem, aerobik, dance fitness, zumba, jóga, gerinctorna, trx
stb.)
III.4.2. A fejlesztés irányai és feladatai
A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása szemléletváltozást igényel.
A községnek ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó szerveződések, a tömegsport, a magántőkére épülő
sportszolgáltatások elterjedését.
Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidő- és versenysport rendezvényeket, és ezen
rendezvények népszerűsítését ( pl: különböző sportkupák szervezése).
Valamint a sportszakosztályok segítségével megszervezett, rendszeres tömegsport események,edzések (Pl öregfiúk
bajnoksága) támogatása.
Pilisszentkereszt földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidős sportok űzésére, amely
idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír (pl: geocaching, kerékpározás, tájfutás; gyalogtúrák; lovaglás;
túrázás, stb.)
Ezt továbbfejlesztve szintén idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bírna egy kalandpark létrehozása, melynek
helyszínét az üdülőterületünkön, Dobogókőn lenne a legcélszerűbb kijelölni. :
IV. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános iskola területén
található bitumenes sportburkolatú pálya és az iskola épületében található zsibongó.
(2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc u. 12.
Pilisszentkereszti Labdarugó pálya
-öltözőépület-vendég öltöző -klubház,
-nyilvános vizesblokk,
-futballpálya füves,
-lelátó,
-kapuk.
(2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. ..)
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár:
-a nagyterem rendszeresen alkalmat ad sportóráknak (aerobik, jóga, zumba, trx, fight, tánctanfolyamok,)
V. SPORT TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE
Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak támogatója.
A támogatás mértékénél figyelembe veszi a más, nem helyi önkormányzati finanszírozási rendszereket, továbbá azt, hogy
az egyes sportszervezetek közül melyeknek van lehetőségük üzleti alapon is támogatáshoz, fenntartáshoz jutni
(szponzorálás, gazdasági tevékenység).
A sport támogatásának rendszere a sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, feladatokra épül.
Csak azok a sportszervezetek, vagy intézmények részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget
tesznek:
 A megkötött támogatási szerződés alapján az önkormányzat felé elszámolnak a részükre nyújtott önkormányzati
sporttámogatással.
 Pályázatukban bemutatják a sportszervezet szakosztályonkénti taglétszámáról, a tagok korosztályonkénti
megoszlásáról, az eredményekről szóló nyilvántartást, amelyben az előbbieken túl fel kell tüntetni a heti
edzésszámot és azok helyszíneit.




Minden év január 31-ig a szervezet előző évi költségvetési beszámolóját és tárgyévi költségvetési tervét bemutatja.
A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása.

V.1. Az óvodai testnevelés, gyógytestnevelés és diáksport támogatásának elvei
Az óvodai testnevelés tekintetében szükséges, hogy a fenntartói költségvetés terhére külön költségvetési rovaton szükséges
tervezni az óvodai testnevelési feladatok ellátáshoz szükséges eszközigényt, valamint továbbképzések formájában az
óvónők ez irányú képzését. Ugyenez szükséges az iskolai testnevelési feladatok ellátásához is, és a gyógytestnevelés
szakköri bevezetéséhez.
A diáksport támogatási rendszere pályázati csatornán keresztül valósul meg, részben önkormányzati pályázati forrásokra
épül. Fontosnak kell tekinteni, hogy mielőbb intézményes verseny-rendszere alakulhasson ki a diáksport- körök és
egyesületek térségi szintű vetélkedésének. Ennek a verseny-rendszernek a működtetéséhez szükséges a megyei
önkormányzat támogatását is igényelni, ezen túl térségi együttműködés keretén belül forrást biztosítani.
V.2. A szabadidősport támogatásának elvei
A kor követelményeinek megfelelően a rendszeres szabadidős tevékenységnek önfinanszírozónak kell lennie, így direkt
módon önkormányzati támogatásra nem kell, hogy igényt tartson.
Mindezek ellenére kiemelt fontosságú, a rendszeres testmozgás, gyakorlásához szükséges feltételek lehetőleg térítésmentes
(vagy kedvezményes) infrastrukturális biztosítása illetve a központilag szervezett, vagy önszervező és a község által
szervezett rendezvényeken akciószerűen végzett szabadidős tevékenységek feltételeinek megteremtése. Ennek
finanszírozására szponzori- és marketing eszközöket is fel kell használni.
Az önkormányzat feladata továbbá a sportegyesület támogatásával, közösen a sporttelep fenntartása, helyet biztosítva a
szabadidős sportnak illetve a művelődési ház nagytermének biztosítása bérlet útján a szabadidő jellegű
sportfoglalkozásokhoz. Az önkormányzat szerepvállalása szükséges továbbá a sportegyesület által szervezett programok
népszerűsítése, szervezésében való részvétele, a szabadidős sportokhoz pályázati lehetőségek kihasználása ( pl: kalandpark
építés, konditerem felújítás).
V.3. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke
Az önkormányzat az évenkénti költségvetésben állapítja meg a sportra fordítandó összegeket.
Jelen koncepciót Pilisszentkereszt Község Önkormányzata ...../2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el.
Pilisszentkereszt, 2015. június 19.
Peller Márton
polgármester
1., sz. melléklet
PILISSZENTKERESZTEN MŰKÖDŐ SPORTEGYESÜLET, SPORT, ILL. SZABADIDŐ VÁLLALKOZÁSOK:
NÉV:
ALAPÍTÁS ÉVE:
CÍM:
Elérhetőség/kapcst:
taglétszám:
Ezen adatok a helyi, önkormányzati vagy vállalkozói sportlétesítményekben megvalósuló sportolási lehetőségekről, illetve
létszámadatokról adnak egy kis áttekintést. Nincs adatunk az egyéb szabadidős sportolási tevékenységről, illetve a más
településen végzett sportolási tevékenységekről.
8./Napirend: Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem odaítélése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület a 2015. június 25-i ülésén.
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselők!
2015. évben díszpolgári címre és Pre Mlynky emlékérem adományozására 5 javaslat érkezett be, melyen belül 4 főt
javasoltak díszpolgári címre, 4 főt és egy szervezetet javasoltak érkezett Pre Mlynky emlékérem adományozásra. A
bizottság javaslatai megtételével a 13/2012.(V.18.) számú rendeletének az adományozás feltételeire vonatkozó
paragrafusait vette alapul.
16. §. (1) Pilisszentkereszt Díszpolgára cím annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú
személynek az elismerésére szolgál, aki Pilisszentkereszt és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő
munkásságával hozzájárult a község fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
18. §. (1) Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem (továbbiakban: Emlékérem) azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére szolgál, akik vagy amelyek a község

fejlesztésében, társadalmi, szociális, közegészségügyi, kulturális, oktatási, sport területen hasznos munkát végeztek és ennek
révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Az idei évben a képviselő-testületnek 2015. augusztus 15-én a pilisszentkereszti Pilisi Klastrom Fesztiválon lehetősége van
Díszpolgári cím és a Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem átadására.
Az 5 tagú előkészítő bizottság a beérkezett javaslatokat megtárgyalta, megvizsgálta, a beérkezett javaslatok megfelelnek a
rendeletben foglaltaknak, és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. A címek
odaítéléséről a képviselő testület dönt.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015-ben posztumusz Díszpolgári címet adományoz
Havelka József volt polgármesternek és Urbanics László koreográfus, Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérmet
adományoz 2015. évben Szivek Józsefné Pávakör vezető részére, továbbá Galda Levente és a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület tagjainak.
Felelős: polgármester
Határidő:
azonnal, illetve
a címek átadására 2015. augusztus 15.
Pilisszentkereszt, 2015. június 18.
Peller Márton
polgármester

