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Jegyzőkönyv

A 2014. június 26-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(81-89/2014. sz. önkormányzati határozat)
(-/2014. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2014. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. június 26-án megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Galó László, Dr. Horváth Sándor,
Jánszki István, 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.
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 az iskolai nyári tábor támogatásával kapcsolatos
sürgősségi napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a sürgősségi napirendi javaslat
felvételét elfogadta a napirendek közé.
A polgármester szavazásra teszi fel a költségvetés módosítás levételéről szóló ügyrendi
javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendi javaslatot törölte.
A polgármester szavazásra teszi a fel a módosított napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.
Napirendi javaslat:
1. Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester
2. Erdősor utcai közvilágítás bővítés kivitelezése
Előterjesztő: polgármester
3. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei kérelme UH készülék vásárlásához
Előterjesztő: polgármester
4. I. világháborús emlékmű áthelyezése
Előterjesztő: polgármester
5. Polgármesteri tájékoztatás lakossági megkeresésekről
Előterjesztő: polgármester

6. Pilisszentkereszt 1446/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában az
Önkormányzat megkeresése vezetékjogi előkészítő eljárás és nyilatkozat kiadása miatt
Előterjesztő: polgármester
7. A Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nyári napközis táborának támogatása
Előterjesztő: Galó László képviselő
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű
határozatokról elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
81/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Polgármester 2014. június 26-i képviselőtestületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt határidejű
határozatokról elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Díszpolgári cím és Pre Mlynky emlékérem adományozása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Lendvai József polgármester ismerteti az előkészítő bizottság véleményét a beérkezett
javaslatokról.
Galó László képviselő: Örülök, hogy Petrás Mária keramikus művész is bekerül a
díszpolgárok közé.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014-ben Díszpolgári címet adományoz
Petrás Mária népdalénekes és keramikus művésznek.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal, illetve a címek átadására 2014. augusztus 16.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
82/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2014-ben Díszpolgári címet adományoz Petrás
Mária népdalénekes és keramikus művésznek.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal, illetve a címek átadására 2014.
augusztus 16.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pre Mlynky Emlékérmet adományoz
2014. évben Glück Rudolf Pilisszentkereszti Pávakör tagnak.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal, illetve a címek átadására 2014. augusztus 16.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
83/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete Pre Mlynky Emlékérmet adományoz 2014. évben
Glück Rudolf Pilisszentkereszti Pávakör tagnak.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal, illetve a címek átadására 2014.
augusztus 16.
Galó László képviselő: Korainak tartom, hogy a színjátszó kör díjazást kapjon. A Valahol
Európában első előadása 3 éve volt, a tagok között is mozgás volt. Elismerem a
munkájukat, de korainak tartom.
Lendvai József polgármester: Ez akár lehet egy újabb inspiráció, azért tettem a javaslatot. A
közösségi élet területén ez a csoport volt a legnagyobb hatással a kis közösségekről való
gondolkodásban. Minden generációt meg tudott szólítani.
Galó László képviselő: Mi ezt azért anyagilag díjaztuk, betagozódhatott a Közösségi ház
hivatalos csoportjai közé.
Rusznyák János képviselő: A buszra akkor kell felszállni, amikor ott van. Ez a busz most
megérkezett, ezt most kell eldönteni, hogy felszállhatnak-e.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Ez most olyan határeset, tudom az első előadás után is volt
jelölési szándék. Az korai volt valóban. Támogatom a jelölést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pre Mlynky Emlékérmet adományoz
2014. évben Pap Katalinnak és a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Színjátszó körének.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal, illetve a címek átadására 2014. augusztus 16.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
84/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete Pre Mlynky Emlékérmet adományoz 2014. évben
Pap Katalinnak és a Pilisszentkereszti Közösségi Ház
és Könyvtár Színjátszó körének.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal, illetve a címek átadására 2014.
augusztus 16.

2./Napirend: Erdősor utcai közvilágítás bővítés kivitelezése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Lendvai József polgármester: A beérkezett ajánlatok ismeretében javaslom az Észak-Budai
Zrt. ajánlatának elfogadását, akik a legkedvezőbb ajánlatott tették.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózatának kiépítése munkát megrendelje a ÉSZAK-BUDAI
ZRT-től (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) Bruttó: 5.032.780,- Ft értékben.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
85/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a
Pilisszentkereszt,
Erdősor
utca
közvilágítási
hálózatának kiépítése munkát megrendelje a ÉSZAKBUDAI ZRT-től (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)
Bruttó: 5.032.780,- Ft értékben.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3./Napirend: Szentendre Város Egészségügyi
vásárlásához
Előterjesztő: polgármester

Intézményei

kérelme UH készülék

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor képviselő: Így már ebben a formában teljes más a támogatás kérés, és a
bizottság is támogatta, mivel rajtunk kívül minden önkormányzat hozzájárul a
beszerzéshez.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei támogatási kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben megjelölt 145 Ft/lakos összegben
támogatja a hordozható ultrahang készülék megvásárlását. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
86/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
támogatási kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben
megjelölt 145 Ft/lakos összegben támogatja a hordozható
ultrahang készülék megvásárlását. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./Napirend: I. világháborús emlékmű áthelyezése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Jánszki István alpolgármester: Túl korainak találom az időpontot.
Rusznyák János képviselő: Meg kell csinálni az alapot, és kész, minél előbb.
Galó László képviselő: Június 4-ről, Trianon időpontjáról már lecsúsztunk. Június 28. Ferenc
Ferdinánd elleni merénylet 100 éves évfordulójáról is. Július 28. az Osztrák-magyar
Monarchia hadüzenete, volt ezen az emlékművön országalma is, az lenne a legjobb, ha fel is
lehetne újítani. Egyetértek, hogy fogjunk hozzá, minél hamarabb.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Fogadjuk el a határozati javaslatot.
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 a jelenleg a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskola udvarán (Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12.) található I.
világháborús emlékművet áthelyezi az Emlékparkba (Pilisszentkereszt, Fő út 10.) a mellékelt műszaki
tervdokumentáció szerint. Az áthelyezés költségeit 2014. évi költségvetésében, az önkormányzat dologi
kiadásai között biztosítja. Az áthelyezett emlékmű átadására és az I. világháborús megemlékezésre 2014.
augusztus 17-én kerül sor ünnepi keretek között.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
87/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a jelenleg a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Iskola udvarán (Pilisszentkereszt,
Rákóczi u. 12.) található I. világháborús emlékművet
áthelyezi az Emlékparkba (Pilisszentkereszt, Fő út 10.) a
mellékelt műszaki tervdokumentáció szerint. Az
áthelyezés költségeit 2014. évi költségvetésében, az
önkormányzat dologi kiadásai között biztosítja. Az
áthelyezett emlékmű átadására és az I. világháborús
megemlékezésre 2014. augusztus 17-én kerül sor ünnepi
keretek között.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Lendvai József polgármester: Ügyrendi javaslatom, hogy a 6. és 7. napirendet tárgyaljuk
soron következőként, és a tájékoztató maradjon a végére.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta:
6./Napirend: Pilisszentkereszt 1446/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása
vonatkozásában az Önkormányzat megkeresése vezetékjogi előkészítő eljárás és
nyilatkozat kiadása miatt
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László képviselő: Muszáj nekünk ehhez hozzájárulni?
Rusznyák János képviselő: Ezt úgy kell megoldani, hogy később az önkormányzati
fejlesztéseknek is helyet hagyjon a beruházás.
Galó László képviselő: Mi a következő lépés? Ezt elfogadjuk, aztán azt csinál amit akar? Az
összes költséget állja a kérelmező.
Rusznyák János képviselő: Adjuk meg a lehetőséget.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Akkor a határozati javaslatba is bele kell foglalni a
szükséges nyilatkozatokat, azokról külön részszavazást kell csinálni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Szavazás a nyilatkozatokról:

A polgármester szavazásra teszi fel az első szükséges nyilatkozatot, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:
Tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta:
A polgármester szavazásra teszi fel a második szükséges nyilatkozatot, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:
Amennyiben az építési engedély (vezetékjog) jogerőre emelkedik és a hálózat megépítésről
döntés születik, az önkormányzat kíván-e kártalanítási igénnyel élni: igen.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadta:
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik szükséges nyilatkozatot, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: A hálózat
biztonságos üzemeltetése érdekében a közterületet érintő övezet vonatkozásában vezetékjog
alapításhoz és bejegyzéshez (Erre külön megállapodás alapján van lehetőség) hozzájárul.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta:
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilatkozatokkal egybeszerkesztett javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:
Tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs,
Amennyiben az építési engedély (vezetékjog) jogerőre emelkedik és a hálózat megépítésről döntés
születik, az önkormányzat kíván-e kártalanítási igénnyel élni: igen.
• A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a közterületet érintő övezet vonatkozásában vezetékjog
alapításhoz és bejegyzéshez (Erre külön megállapodás alapján van lehetőség) hozzájárul.
•
•

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
adja a tervezett Pilisszentkereszt, Pomázi út (1446/4 hrsz) – az érintett területek figyelembevételével villamos energia ellátás 0,4kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítéséhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
88/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy:
• Tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya
nincs,
• Amennyiben az építési engedély (vezetékjog) jogerőre emelkedik és a
hálózat megépítésről döntés születik, az önkormányzat kíván-e kártalanítási
igénnyel élni: igen.
• A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a közterületet érintő övezet
vonatkozásában vezetékjog alapításhoz és bejegyzéshez (Erre külön
megállapodás alapján van lehetőség) hozzájárul.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását adja a tervezett Pilisszentkereszt, Pomázi út
(1446/4 hrsz) – az érintett területek figyelembevételével - villamos energia
ellátás 0,4kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítéséhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./Napirend: A Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nyári napközis táborának támogatása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
által szervezett nyári napközis tábor költségeihez 50.000,- Ft-tal járul hozzá.
Határidő: 2014. augusztus 10.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
89/2014. (VI.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola által
szervezett nyári napközis tábor költségeihez 50.000,Ft-tal járul hozzá.
Határidő: 2014. augusztus 10.
Felelős: polgármester
7./Napirend: Polgármesteri tájékoztatás lakossági megkeresésekről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Lendvai József polgármester: A Malom utcai lakosok egy beadványban megkeresték
önkormányzatunkat, hogy egy további világító testet tartó oszlop kerüljön a Malom utca
Mester utcából való leágazásához. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerű, mert az ott
meglévő oszlopra sajnos nem lehet rátenni, ehhez az ELMŰ nem járul hozzá, ezt külön
meg kell terveztetni és engedélyeztetni.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Az sem szerencsés, hogy mindig van olyan fejlesztés,
amelyet sürgősséggel igényelnek bizonyos területeken, és emiatt a tervezett
beruházások folyamatosan tolódnak. Át kell nézni a teljes közvilágítási hálózatot, és
meg kell határozni, hogy hol szorul további fejlesztésre.
Pócs Gábor Pénzügyi bizottsági külsős tag megérkezett.

Lendvai József polgármester: A másik üggyel kapcsolatban, bárkit szívesen fogadok, de
sajnálom, hogy a levelet jegyző két civil szervezet személyes találkozót kér
személytelenül, és az elnökök nem írják alá a nevüket. Tudtommal változás volt
mindként egyesületnél. Pócs Gábor úgy tudom szintén ügyvezető tag, kinek küldjük a
választ segítsen.
Pócs Gábor: A Dobogókő Egyesület vezetőségi tagja vagyok, Csizmadia Gábor az elnök,
neki kell a választ megküldeni.
Lendvai József polgármester: Abban tudna segíteni, hogy a másik egyesületnek ki a
vezetője? Mert tudtommal nem hivatalos információ szerint már nem a Nagy László.
Pócs Gábor: Azt nem tudom pontosan, szerintem sem a Nagy László, hanem talán a felesége,
valamilyen Bea azt hiszem
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester a napirendet lezárta.
Polgármesteri bejelentések:
- Június 2-án a Parador Kft. vel tárgyaltam, ma pótmegrendelések, és a személyes
műszaki bejárások megtörténtek, a megrendelők részéről az iskolában és a közösségi
házban nem látták át pontosan a teljes műszaki részt. Ez okozott problémát.
- Június 4-én TÖOSZ közgyűlésen voltam.
- Június 5-én megtartottuk a Pedagógusnapot, továbbá a közbeszerzési egyeztetést is
tartottunk.
- Június 6-9 között Kézdiszentkeresztről járt itt delegáció. A hétvégén a polgármester és
a felesége tette le nálunk az állampolgársági esküt.
- Június 10-én a Budapest-Bécs maraton szervezőjével tárgyaltam.
- Június 13-án részt vettem az általonos iskolában megrendezett ballagási ünnepségen.
- Június 27-re meghívást kaptunk a pilisszántói hivataltól a Somhegyi turista házba egy
kis eszmecserére a köztisztviselők napja közelgő alkalmából.
- Június 28-29-én Gödöllőn veszek részt MÖSZ találkozón. Ezen a hétvégén 2
testvérközségi falunap is megrendezésre kerül. A szombati napon a testület egyik
felével a nagyölvedi falunapra utazunk, a három képviselő pedig a fülekpilisen
megrendezendő falunapon vesz részt, hogy képviselje önkormányzatunkat.
- Július 8-ra keddre rendkívüli testületi ülés összehívását tervezem, az anyagok
kézbesítésre kerülnek.
- Július 11-től augusztus 9-ig szabadságon leszek, Medjugore-be zarándokolok
gyalogosan Pilisszentkeresztről.
Képviselői bejelentések:
- Galó László képviselő: Hogyan folytassuk a Kft.-vel kapcsolatos névtelen levél miatt
megalakult vizsgáló bizottság munkáját?
- Lendvai József polgármester: Még a végleges pénzügyi jelentések nem készültek el,
azt tudjuk, hogy rágalmazás megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen eljárás
folyik.
- Galó László képviselő: A Közösségi ház üzlethelyiségében a felújítás elindult már?
- Lendvai József polgármester: igen.

-

-

Galó László képviselő: Az önkormányzati intézmények nyári felújítása össze lett már
állítva? Jó lenne az iskolai homokozót, az alsós termekben a padlót is szükséges lenne
kicserélni.
Lendvai József polgármester: A homokozó lefedésének nincs akadálya, az iskolai
padlócsere már két osztályban megtörtént, terjessze elő képviselő úr.
Galó László képviselő: A tornaterem alapítvány ügye halad?
Lendvai József polgármester: Folyamatban van.
Galó László képviselő: Az óvoda felől a nagykaput átmászva a gyerekek folyamatosan
belógnak kosarazni a pályára. Ha bármilyen baleset történik, még a mentő sem tud
bejutni, csak ha a gondnokot riasszák. Ráadásul a gyerekek között idősebbek és nem is
idejárók vannak. Figyelmeztető táblát tehetnénk ki, és a rendőrségnek is jelezhetnénk.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf
Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

1./Napirend: Díszpolgári cím és Pre Mlynky
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület a 2014. június 20-i ülésén.
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselők!
2014. évben díszpolgári címre és Pre Mlynky emlékérem adományozására 3 javaslat érkezett be. 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 2014. augusztus 16-án 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 képviselőtestületnek. A címek odaítéléséről a képviselő testület dönt.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014-ben Díszpolgári címet adományoz Petrás
Mária népdalénekes és keramikus művésznek, Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérmet adományoz
2014. évben Pap Katalinnak és a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Színjátszó körének,
továbbá Glück Rudolf Pilisszentkereszti Pávakör tagnak.
Felelős: polgármester
Határidő:
azonnal, illetve
a címek átadására 2014. augusztus 16.
Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

2./Napirend:

Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítás hálózat kiépítésének megrendelése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i üléséről

Előterjesztés
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózatának kiépítése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózat kivitelezési tervet GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT
(1131 Budapest, Rokolya u. 1 – 13.) 2008-ban elkészítette, de annak megvalósítására ez ideig nem került sor.
Az elkészült tervek felülvizsgálati és újraengedélyeztetési eljárása 2013-ban újrakezdődtek és május hónapban
befejeződtek.
A GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT 213118 munkaszámú Villamos tervdokumentációja alapján az
Erdősor utca közvilágítási hálózat kiépítésére Árajánlattételi felhívás történt.

A felhívásra 2014. június 17. 12 óráig 4 cég adta le lezárt borítékban ajánlatát:
• ÁLOMSZER KFT 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.
• ÉSZAK-BUDAI ZRT 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
• GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó KFT 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
• JUKO KFT 2112 Veresegyhaz, Lévai út 46.
A beérkezett borítékok bontására, 2014. június 19-n került sor bizottság előtt, erről jegyzőkönyv készült.
Jegyzőkönyv szerint a zárt borítékok bontásának eredménye:
ÁLOMSZER KFT 2084 Pilisszentiván, Jóreménység u. 2.ajánlata:Bruttó: 5.031.407,-Ft
ÉSZAK-BUDAI ZRT1037 Budapest, Kunigunda útja 76. ajánlata: Bruttó: 5.032.780,-Ft
GTF KFT 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
ajánlata: Bruttó: 6.315.075,-Ft
JUKO KFT 2112 Veresegyhaz, Lévai út 46.
ajánlata: Bruttó: 5.264.596,-Ft
Az alábbi kérdésekben kiegészítő árajánlat kérésére került sor (ÁLOMSZER KFT; ÉSZAK-BUDAI ZRT; JUKO
KFT) esetében
•
•
•

ELMŰ kapcsolás kérése, munkaterület átadás-átvétel intézése az áramszolgáltatóval
az ELMŰ részére történő átadás lebonyolítása
utólagos fénytechnikai mérés

Határozati javaslat:
1.) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózatának kiépítése munkát megrendelje a
……………………………………………….. -től.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

3./Napirend:

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei kérelme UH készülék vásárlásához
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) intézményvezetője levélben
kereste meg önkormányzatunkat, melyben előadta támogatási igényét ultrahang készülék vásárlásához.
A támogatás kérő levelében jelezte, hogy az új műszer vásárlása bruttó 12 millió forint költséget jelent az
intézménynek, melyet kizárólag saját forrásból nem tud kivitelezni. Előzetes számítások alapját 8 millió forintot
kellene az ellátott településeknek lakosságszám arányában biztosítani. A képviselő-testület április 24-i testületi
ülésén az alábbi tartalmú döntést fogadta el:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei támogatási kérelmét megvizsgálta, de az idei évi szűkös anyagi forrásaira tekintettel az
erkölcsi támogatáson túl anyagi forrást nem tud biztosítani a szükséges készülék vásárlásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
A kérelem elutasításáról szóló döntés kézbesítését követően 2014. június 18-án, miszerint a SZEI-hez tartozó 13
településből Pilisszentkereszten kívül az összes többi település kedvező döntést hozott.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
támogatási kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben megjelölt 145 Ft/lakos összegben támogatja a hordozható
ultrahang készülék megvásárlását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

4./Napirend: I. világháborús emlékmű áthelyezése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2013. októberi ülésén, az Emlékpark helyreállítására és kialakítására kiírt pályázat tárgyalása során,
majd a 2014. február 13.-ai testületi ülésén, településünk ünnepeit meghatározó napirend során is
megfogalmazódott az a képviselői javaslat, hogy az általános iskola udvarán, méltatlan körülmények között
található I. világháborús emlékművet restaurálva helyezzük át az Emlékparkba. A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 2014. januárjában pályázati felhívást tett közzé az I.
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására és helyreállítására. Sajnos a
pályázati forrás hamar elfogyott, így mire a pályázathoz szükséges szakmai anyagok elkészültek, a kiíró április
közepén felfüggesztette a pályázatot. Javaslatom, hogy az áthelyezést a pályázat nélkül, a minimálisan
szükséges munkálatok elvégzésével valósítsuk meg. Az emlékmű egyben, az Emlékparkban a tervező által
készített tervanyagban szereplő helyre, betonalapra kerülne áthelyezésre, az emlékmű előtt kialakított burkolt
járdaszakasszal. A terület előkészítésének anyagköltsége a műszaki tervdokumentáció alapján kb. 100.000,- Ft,
a munkákat az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők végeznék el. Az áthelyezés
költségei és a minimálisan szükséges restaurátori munkák elvégzésének költségére 200.000,- Ft kerülne
betervezésre. A pályázat esetleges későbbi megnyitásával pályázat útján, a mellékelt restaurátori terv és ajánlat
alapján, a teljes rekonstrukció is megtörténhetne. Pályázat hiányában az önkormányzat következő évi
költségvetésében biztosíthatna fedezetet az Emlékpark kőfalának és az áthelyezett emlékműnek a teljes
felújítására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Iskola udvarán (Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12.) található I. világháborús emlékművet
áthelyezi az Emlékparkba (Pilisszentkereszt, Fő út 10.) a mellékelt műszaki tervdokumentáció szerint. Az
áthelyezés költségeit 2014. évi költségvetésében, az önkormányzat dologi kiadásai között biztosítja. Az
áthelyezett emlékmű átadására és az I. világháborús megemlékezésre 2014. augusztus 17-én kerül sor ünnepi
keretek között.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. június 19.
Lendvai József
polgármester

6./Napirend:
Pilisszentkereszt 1446/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában az
Önkormányzat megkeresése vezetékjogi előkészítő eljárás és nyilatkozat kiadása miatt.
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. május 29-i ülésén
Előterjesztés
Az ELMŰ Hálózati KFT megbízásából az ERVE-PLAN Mérköki Iroda BT készíti a Pilisszentkereszt, Pomázi út
1446/4 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása, 04 kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítése című
kiviteli tervet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ERVE-PLAN Mérnöki Iroda Bt. megkereste Önkormányzatunkat és kért nyilatkozatot a létesítéssel összefüggő
vezetékjog megállapodás kérdésében, valamint kérte a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadását.
A létesítés nyomvonallal érintett belterületi, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felsorolása:
• A belterület Hrsz: 1455 Pomázi út 1455 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett beépítetlen terület
(2113 m2); tulajdonos Községi Önkormányzat Pilisszentkereszt 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
• A belterület Hrsz: 1452 Névtelen utca 1452 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett közút (216 m2);
tulajdonos Községi Önkormányzat Pilisszentkereszt 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
• A belterület Hrsz: 1446/3
A létesítés nyomvonallal érintett belterületi nem önkormányzati tulajdonú ingatlan:
• A belterület Hrsz: 69 Dobogókői út 69 Hrsz ingatlan; művelési ág szerint: kivett országos közút (1, ha
2384 m2); tulajdonos Magyar Állam; Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A nyomvonallal érintett ingatlanok közül az 1997. évi LXXXVI. törvény 123. § (3a) bekezdése szerint:
„Közterületen elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell
vezetékjogot alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.”
Ezúton kérem Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását az alábbi kérdésekben, a nyilatkozat megadásához:
• Tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs / van,
• Amennyiben az építési engedély (vezetékjog) jogerőre emelkedik és a hálózat megépítésről döntés
születik, az önkormányzat kíván-e kártalanítási igénnyel élni: nem / igen.
• A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a közterületet érintő övezet vonatkozásában vezetékjog
alapításhoz és bejegyzéshez (Erre külön megállapodás alapján van lehetőség) hozzájárul / nem járul
hozzá.
Továbbá az ERVE-PALN Mérnöki Iroda Bt. a létesítéshez kéri a tulajdonosi- és közútkezelői
hozzájárulások megadását.
Amennyiben a tulajdonosi részről a tervezett hálózat megvalósításának elvi akadálya nincs:
Határozati javaslat:
1.)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
adja a tervezett Pilisszentkereszt, Pomázi út (1446/4 hrsz) – az érintett területek figyelembevételével villamos energia ellátás 0,4kV-os földkábel hálózat és csatlakozó kábel létesítéséhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Pilisszentkereszt, 2014. június 20.
Lendvai József
polgármester

Sürgősségi napirendi javaslat a 2014. június 26-ai képviselő-testületi ülésre:
Tárgy:
A Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nyári napközis táborának támogatása
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. június 26-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt képviselő-testület!
A települési önkormányzatok egyik feladata a településeken élő gyerekek nyári szabadidejében táborok
szervezése. Falunk iskolája évek óta, így idén is nyári tábort szervez az iskola tanulóinak, melyben valamennyi
pedagógus részt vesz társadalmi munkában, ezáltal az önkormányzat feladatát is részben ellátva.
A táborban mintegy 20 tanuló vett részt az elmúlt években, a programok részben a faluban és környékén, részben
távolabb, pl. Leányfalun lesznek. A gyerekek szüleinek minimális anyagi hozzájárulásán túl fontos lenne, hogy
falunk önkormányzata is hozzájáruljon a tábor költségeihez (utazás, belépőjegyek stb).
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola által
szervezett nyári napközis tábor költségeihez 50 000 Ft-tal járul hozzá.
Határidő: 2014. augusztus 10.
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. június 24.
Galó László
képviselő

