Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2019. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2019. január 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(5-11/2019. sz. önkormányzati határozat)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. január 31-én megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó
László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente képviselő.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Safranovits E. Cecília
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Bartha Gyula
könyvvizsgáló, Somogyi Gáborné óvodavezető, Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató.
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Somogyi Gáborné
óvodavezető, Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 6 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Peller Márton polgármester bejelenti, hogy Orosházi Géza a kiküldött napirendi javaslathoz
2 sürgősségi pont felvételét terjeszti elő.
Orosházi Géza képviselő kéri a módosítást, miszerint az általa benyújtott legyen a két első
napirendi pont.
1. sürgősségi napirend: Dobogókő parkolók helyzete
2. sürgősségi napirend: Rendelet felülvizsgálata
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának
első fordulója
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Közösségi Ház igazgatója

4. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 1 nem szavazattal a napirendet elfogadta.
Peller Márton polgármester : Mielőtt szavaznánk, kérem Orosházi képviselő urat, indokolja
meg a beadványt!
Orosházi Géza képviselő: Nem kívánom indokolni. Mivel nem került be a napirendekbe, ezért
kénytelen voltam betenni.
A polgármester szavazásra teszi fel az első sürgősségi napirendi pont felvételét.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirend felvételét elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a második sürgősségi napirendi pont felvételét.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal a napirend felvételét
elfogadta.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja
1. sürgősségi javaslat dobogókői parkolók 6 igen szavazattal
2.sürgősségi pont, rendelet felülvizsgálata 4 igen 2 tartózkodik
szavazattal elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
Galó László képviselő, PB elnök: Önkormányzati képviselőként Csaba Attila úrtól kaptam
elektronikus levelet a dobogókői parkolók lezárásáról az ottani tarthatatlan helyzet miatt.
A tartalmát megértem, de a jogi hátterét nem látom.
Peller Márton polgármester: Ügyrendi javaslatom, hogy az első sürgősségi napirendként
felvett napirendi pontot a dobogókői megjelent lakosok miatt tárgyaljuk első napirendi
pontként.
A polgármester szavazásra teszi fel a ügyrendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Dobogókői park és parkolási helyzete
Előterjesztő: Orosházi Géza képviselő
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
A polgármester felkéri Orosházi Géza képviselőt, hogy ismertesse beadványát.

Orosházi Géza képviselő: Szóba került már a probléma, ami a dobogókői parkolók helyzetével
foglalkozik. Egy részével teljesen egyetértek, főleg azért, mert nem újkeletű problémáról
van szó. Tudom, tisztába vagyok azzal, hogy a képviselő-testület tavaly is foglalkozott
ezzel a témával, továbbá a rendőrség és a Magyar Közút is Csak az a baj,. hogy a kérdéssel
foglalkozunk nem a megoldással. Az a baj, hogy már megint elkéstünk, ezért ketté vettem
a megoldási javaslatomat az alsó és a felső parkoló kérdésében. A könnyebbik az alsó
parkoló, melyet le kell zárni, ott biztosítani kell, hogy egy helyről lehessen csak bemenni,
árokásás, vagy kerítéssel. Ez a mi területünk, jogszerűen lezárható. A nagyparkoló
sorompóval történő lezárása nehezebb, mivel a busz ott közlekedik és fordul meg. A
lakosok a levélben leírták, hogy ők kezelnék a sorompót, ki- be nyitnák, ami kicsit
aggályos. A Parkerdő tájékoztatása szerint legfeljebb kétszázezer forintból megoldható a
lezárása, két oldalról szükséges megépíteni. Itt a határidő a határozati javaslatnál azonnal,
nem betonozható, hanem tiplis megoldással szükséges telepíteni, hogy könnyen
lebontható legyen. A javaslat szerint a költségvetésbe erre biztosítani kell a fedezetet.
Röviden ennyit szerettem volna, az alsó parkoló véleményem szerint ráér, ezt meg kell
vizsgálni, a feladatok elvégzésében nagyon szívesen részt veszek, a nagyparkolót
azonban azonnal le kell zárni.
Jánszki István képviselő: Mi biztosítja a sorompók meglétét, folyamatosságát?
Orosházi Géza képviselő: Ezek vastiplik, ha nem mennek neki fizikailag akkor ez a
szerkezetet megtartja. Ahhoz, hogy valami megoldás most legyen, intézkedni kell
azonnal, egy fizikai akadályt kell létesíteni, hogy a driftelés ne folytatódhasson. Ez a
legegyszerűbb megoldás.
Peller Márton polgármester: Kérdésem Orosházi képviselőhöz, hogy a tavalyi évben, mikor
tárgyalta a képviselő-testület ugyanezt a problémát, kihelyezésre kerültek a behajtani tilos
táblák időkorlátozással, ezek ez az intézkedés nem ért célt. Ugyanakkor a tavalyi évben
is felmerült a sorompó kérdése, és arra a következtetésre jutottunk a lakosokkal történő
egyeztetést követően, hogy amennyiben fizikai zárral lezárjuk a parkolót, félő, hogy a
felérkező driftelők az önkormányzat helyi közútjain folytatják majd ezt a tevékenységet,
ami még jobban zavarná az ottlakókat. Problémaként merül fel az is, amennyiben hat
órakor lezárjuk mindkét oldalról a parkolót, az ott parkoló, az autójukhoz még nem
visszatérő turisták bent ragadnak a területen. Akkor jól értem a konklúzió az, hogy a
behajtani tilos tábla nem működik, így időszakosan telepítenénk egy sorompót a havas
napokra, ami utána elbontásra kerül.
Orosházi Géza képviselő: Jól látod, ez a megoldás, tegyünk végre rendet Dobogókőn,
indulhatnának szabálysértési eljárások is. Minden utcán ott van a behajtani tilos, kivéve
üdülők, mégis bemennek. Bárki bemegy az utcába, honnan lehet eldönteni, hogy ott lakike. Fektessünk fel egy nyilvántartást, amiből kiderül ki hajthat be. Regisztráljanak be a
rendszerbe, és kőkeményen meg kell büntetni a dobogókői lakosokat is, ha nem
regisztrálnak be, mégis behajtanak.
Orosházi Géza képviselő: Szeretném kérni, hogy hallgassuk meg Dobogókő képviselőjét.
A polgármester szavazásra teszi fel Csaba Attila dobogókői lakos hozzászólás kérelmét.
A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal megadja a szót Csaba Attilának.

Csaba Attila dobogókői lakos: Köszönöm a szót, a lakosok egy köre engem nevezett meg,
mint kapcsolattartó személyt az önkormányzat és az üdülőterület lakosai között.
Dobogókőn 5 olyan hely van, ahol a driftelők megfordulhatnak. Ilyen az alsó parkoló, a
felső parkoló – a driftelők 80 %-a itt fordul meg – továbbá a Nimród hotel parkolója, az
Eötvös sétányt gyorsasági szakasznak használják, és az összes többi mellékút. Ha a fenti
parkoló dolgát megoldjuk, akkor is fontos az alsó parkoló megoldása is. Vegye fel a
testület a megoldandó problémák közé. A forgalmat, hogy ne akadályozza a nagy út
melletti parkolót is le kell zárni. A határidő valóban nagyon fontos, hogy még a téli
időszakban megoldódjon. A kérésünk az, hogy még erre az idényre megoldódjon, fontos,
hogy a hozzájárulások beszerzése is gyorsan történjen meg.
Peller Márton polgármester: Tehát Ön is úgy gondolja, hogy kifejezetten a havas napokon
működne ez a sorompó.
Csaba Attila dobogókői képviselő: Igen
Peller Márton polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, nekem a határozati
javaslat A) pontjára van módosító javaslatom, miszerint az így hangzzon:
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat A) pontját, miszerint:
„A Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett
hatóságok hozzájáruló engedélyét követően a Dobogókő-i aszfaltos parkoló be és kijáratához megrendelje és
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. segítségével elhelyeztesse a szükséges sorompókat. (2 db-ot) A várható
költségekre a parkoló bevételének terhére 600.000 ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
5/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett hatóságok hozzájáruló
engedélyét követően a Dobogókő-i aszfaltos parkoló be és kijáratához
megrendelje és a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. segítségével
elhelyeztesse a szükséges sorompókat. (2 db-ot) A várható költségekre a
parkoló bevételének terhére 600.000 ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat B) pontját, miszerint:
„A képviselőtestület megvizsgálja az alsó parkoló területe kialakításának és sorompóval történő lezárásának
lehetőségét és előkészíti annak végrehajtását, melyre a 2019. évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő előkészítő tevékenységre: 2019. április 30.
Felelős: Orosházi Géza képviselő
Határidő végrahajtásra: 2019. június 30.
Felelős: Polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
6/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület megvizsgálja az alsó parkoló területe kialakításának
és sorompóval történő lezárásának lehetőségét és előkészíti annak
végrehajtását, melyre a 2019. évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot
biztosít.
Határidő előkészítő tevékenységre: 2019. április 30.
Felelős: Orosházi Géza képviselő
Határidő végrehajtásra: 2019. június 30.
Felelős: Polgármester
2.Napirend: Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2019. július 01-től – 2019. július 28.-ig zárva tartson. Annak a
gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet
óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a
gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2019. február 15.
Felelős: óvodavezető”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
7/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2019. július 01-től – 2019.
július 28.-ig zárva tartson. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője
a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet
óvoda biztosítani köteles. Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt
értesítsen. Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél
a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell
biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2019. február 15.
Felelős: óvodavezető
3./Napirend: A 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (……) önkormányzati rendelet
elfogadásának első fordulója
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 4 fővel volt jelen az ülésen, és 4 igennel
támogatta a tervezetet, amiben még nincsen benne amiről most döntöttünk.
Orosházi Géza képviselő: A költségvetés második fordulójában, a következő ülésen szeretném
a Dobogókő-i parkoló B, pontjához kapcsolódó határozati javaslatban szereplő összeget
tartalmazza, külön tételként, a másik pedig majd a későbbiek folyamán szóba fog kerülni
a Tölgyfa utca, Hárfa utca kérdése, így szeretném kérni, hogy a 2019. évi költségvetésben
ez a másfél millió szerepeljen külön soron, az út helyreállítás hosszú időre megoldaná az
ottani problémákat.
Peller Márton polgármester: Ez a másfél millió erősen alá becsült összeg erre a feladatra.
Barta Gyula könyvvizsgáló: Megnéztem a költségvetést, az Önkormányzat és intézményi
költségvetést és mindegyik teljesíti a jogszabályi kötelezettségeket. Azt javaslom, hogy
el lehet fogadni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés első fordulójáról szóló
tájékoztatás elfogadta.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
8/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019.
évi költségvetés első fordulójáról szóló tájékoztatás elfogadta.
4./Napirend: Beszámoló Közösség Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi
közművelődési beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a beszámolót elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
9/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi közművelődési
beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.

5./Napirend: Polgármester 2019. szabadságolási terve tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságolási tervét
tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
10/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester 2019. évi szabadságolási tervét tudomásul vette.
6./Napirend: 2. sürgősségi napirendi pont: Rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Orosházi Géza képviselő
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Orosházi Géza képviselő: Ez egy elég régi rendelet, 9/2003-as a környezet védelméről szól,
Dobogókőn várunk fejlesztést, hó lenne ezt a kérdést is tisztázni. A probléma a
fakivágással van, szeretném, ha a képviselő-testület szót adna a dobogókői lakosnak,
Makkai Elődnek.
A polgármester szavazásra teszi fel Makkai Előd dobogókői lakos hozzászólás kérelmét.
A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal megadja a szót Makkai Elődnek.
Makkai Előd dobogókői lakos: A magánterületi fakivágást szeretnénk újragondolni.
Folyamatos fakivágást látunk a területen, ha ezt nem pótóljuk, akkor nem marad fa a
területen. A rendelet utólagos fapótlást ír elő, nem tudjuk ezt hogyan tartják, tartatják be
a lakosokkal. Ezek nem ember által ültetett gyümölcsfák. A csonkolással is problémát
látunk, sokan csinálják, a fa így a következő évben elpusztul.
Orosházi Géza képviselő: Illegális hulladék lerakóknak keményebb bírság kiszabása is
szükséges lenne.
Galó László képviselő: Én támogatom a javaslatot, de jó lett volna a rendeletet látni, hogy min
kell változtatni. Keresem most a honlapon, de nem találom.
Baranyák Szilvia jegyző: Azért, mert az alaprendelet száma 2/2001. (III.22.), az egy 2003-as
módosítása amire a képviselő úr hivatkozik.
Peller Márton polgármester: Módosító javaslatom, hogy az alábbiak szerint hangozzon a
határozati javaslat: A képviselőtestület elrendeli a környezet védelméről szóló 2/2001.
(III.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát és a tárgyban a lakosság
véleményének kikérését. Határidő a végrehajtásra: 2019. április 30., Felelős: Jegyző

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, miszerint:
„A képviselőtestület elrendeli a környezet védelméről szóló 2/2001. (III.22.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatát és a tárgyban a lakosság véleményének kikérését.
Határidő a végrehajtásra: 2019. április 30.
Felelős: Jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
11/2019. (I.31.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület elrendeli a környezet védelméről szóló
2/2001. (III.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát és a
tárgyban a lakosság véleményének kikérését.
Határidő a végrehajtásra: 2019. április 30.
Felelős: Jegyző
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: Két kérdésre várom a választ.
Peller Márton polgármester: Elhoztuk írásban.
Galó László képviselő, PB elnök: Hol tart a dobogókői fejlesztés?
Peller Márton polgármester: Ez egy előtanulmány, ami most készül, ez egy alap, 2020-ra
kell a részletes megvalósíthatósági tanulmányt elkészíteni. Az előtanulmány a jövő hétre
készül el.
Galó László képviselő, PB elnök: Mikorra várható az útburkolati jelek és a táblák
kihelyezése az újonnan felújított utcákban
Peller Márton polgármester: Vannak olyan munkák, amelyek időjárás függvényében még
váratnak magukra.
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt
az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az
óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február
tizenötödikéig a nevelés nélküli napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Somogyi Gáborné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2019. július 01-től – 2019. július 28.-ig zárva tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda
biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek
felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2019. január 24.
Felelős: óvodavezető
Pilisszentkereszt, 2019. január 24.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu
Ikt.: 10/ 2019
Tárgy: Az óvoda nyári zárva tartása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület!
Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik. Időpontját,
időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerű, hogy óvodánk július hónapban tartson zárva:
2019. július 01-től – 2019. július 28.-ig
Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Kérem az óvoda nyári zárva tartásához hozzájárulásukat.
Pilisszentkereszt, 2019. január 10.
Somogyi Gáborné
óvodavezető

2./Napirend: A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő célja,
az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan
életbe, illetve módosult 2012. év óta folyamatosan. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az
önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás
mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással
kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten
kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az
önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben
külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a
feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít
a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz
oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének
fenntartását.
Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit,
határozatait, és az Országgyűlés 2019. évre vonatkozó költségvetési törvényét figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez
szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában: az Önkormányzat önként vállalt feladatainak
ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.
Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy
egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti
vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok
megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség.
A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá előfordul, hogy
egyes sorok átkerültek más költségvetési mellékletbe. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe venni.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei
Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési
szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.
I. Helyi Önkormányzat bevételei
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi
önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141 798,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény
alapján, kötelező feladatok végrehajtására. Megjegyezzük azonban, hogy a kötelező feladatok támogatása a tavalyi évhez
képest ismét csökkent. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 55 638,- E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására
48 675,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 26 483,- E Ft-ot, kulturális feladatok ellátására várhatóan 2
622,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.
Közhatalmi bevételekből várhatóan 68 540,- E Ft bevétellel számolunk az idei évben.
Ezen belül:

A Vagyoni típusú adók tekintetében a várható bevétel 21 800,- E Ft-ot tervezünk.
A Termékek és szolgáltatások adóbevétel:
Iparűzési adó: A tavalyi év alapján befolyt bevételek alapján az idei évben 31 000,- E Ft. 2018-ban az iparűzési adón túl az
ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2019. évben nagyságrendileg
ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2018-ban.
Az Idegenforgalmi adónál várható adóbevétel összege 6 840,- E Ft.
Talajterhelési díjból tervezett bevétel 150,- E Ft,
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2018. évi szinten tervezhető, 7 000,- E Ft. A
gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.
Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 900,- E Ft.
Működési bevételek: Összességében 227 654,- E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke: 12 160,- E Ft, melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent.
Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzösszegek legoptimálisabb
lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 450,- E Ft.
Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és kívülről nem tervezünk, de a támogatás igénylés lehetőségét
folyamatosan vizsgáljuk.
Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 0,- E Ft-tal tervezünk.
Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad
arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét
tervezzük. Az előterjesztésben 90 807,- E Ft-tal számolunk, a 2019. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor
állapítható meg.
II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az Önkormányzati hivatal
bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési
bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.
Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.
A bevételek tervezése az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési
támogatásokból, a pénzeszközátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.
Az intézményi működési bevételek jelentős része az étkezési befizetési díjakból és az egyéb bevételekből, valamint a hozzájuk
tartozó ÁFA bevételből áll.
A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő.
A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi
gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és
végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési kiadásai ( 6.; 7.; 8.; 9.; 10.
melléklet szerint)
Az intézmények vezetőivel a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.
Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán.
Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2019. évi hatása a személyi juttatások emelésével jár, mellyel remélhetőleg a 2020as évben is számolhatunk, és a bérfejlesztési törekvés nem áll meg, az idei évben ezt a minimálbér és a garantált bérminimum
emelésével kiterjesztették a technikai alkalmazottakra is. Az óvoda esetében személyi juttatások között szerepel az idei évben
esedékessé váló soros ugrások. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése várható. A
többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való
kiegészítéssel, továbbá a soros ugrások mértékével, illetve a bérfejlesztési támogatással indokolható.
A munkaadókat terhelő járulékok növekedése részint a személyi juttatások növekedésével, részint a megváltozott számviteli
elszámolások figyelembe vételével magyarázható.
Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.
Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. projekt/cél
jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező
juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- E Ft cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a
többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.
A kiadások tekintetében összességében a 2018. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások
változása miatt átrendezés történt.

A Hivatal költségvetési javaslata számol a dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselő a közüzemi szolgáltatók
részére fizetendő összegekkel, irodaszerek, tisztítószerek beszerzésével, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásaival.
Felhalmozási kiadást nem tervezzük.
A dologi kiadások legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok
bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a
védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek
betervezésre az utak és a közvilágítás esetében, szükség esetén saját forrással kiegészítve. A községgazdálkodásnál az egyéb
szolgáltatások, valamint a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatok tartalmazzák többek között a Kft-nknek kiadott
munkákat. A Közösségi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg, illetve a
tavaly évvégén elnyert szépkorúak tánccsoportjának megpályázott összeg.
Támogatásként 6 025,- E Ft kiadást tervezünk államháztartáson kívülre, valamint 3 000,- E Ft államháztartáson belülre nyújtott
támogatást terveztünk. Szociális támogatásokra: 8 000,- E Ft.
Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási
előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként bemutatja. A várható előirányzatok felhasználása
azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával.
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát.
A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az
önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során

az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,

prioritások
önkormányzat működőképességének a fenntartása
önkormányzati bevételek növelése
kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás
a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása
aktív vagyongazdálkodás
gazdasági társaságunk működésének folyamatos figyelemmel kísérése
a gazdasági társaság és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételi lehetőségének folyamatos
figyelése
Összegzés
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutattak alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások
megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi
gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége
érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében
viszont pozitív hatással bírnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.
Pilisszentkereszt, 2019. január 23.
Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Beszámoló Közösség Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Intézményvezető Asszony által megküldött 2018. évről szóló közművelődési beszámolót jelen előterjesztéshez csatolva
terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A munkatervünkkel ellentétben első körben a tavalyi évi beszámolót tárgyaljuk, és
csak ezt követő testületi ülésen a munkatervet, tekintettel a közművelődési jogszabályok módosulása miatt.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi közművelődési
beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
Pilisszentkereszt, 2019. január 24.
Tisztelettel:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
igazgató
Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár
Beszámoló
2018.
Készítette:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető
Pilisszentkereszt, 2019. január 24.
Tartalomjegyzék:
I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei
I.1. Az intézmény egységei
I.2. Személyi állomány
I.3. Nyitvatartási rend
II. Bevételek alakulása
III. Közösségi Ház
IV. Könyvtár
___________________________________________________________________________
I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei
I.1. Az intézmény egységei:
Közösségi Ház és Könyvtár
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény, önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági
feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény fenntartója a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladatai a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás.
Tájház
A Tájház tavasztól őszig terjedő időszakban, a turisták által gyakrabban látogatott főszezonban szombat és vasárnap 9.00 –
11.00-ig, valamint 13.00 – 16.00-ig tart nyitva. Szezonon kívül, a hidegebb hónapokban igény és előzetes jelentkezés szerint
látogatható.
I.2. Személyi állomány
1 fő intézményvezető (szakirányú felsőfokú végzettség) - 8 óra
1 fő könyvtáros és Tájház munkatárs (érettségi és szakirányú OKJ segédkönyvtáros végzettség) – az 1 éves könyvtárosi
asszisztens tanfolyamot 2018. júliusában elvégezte.
1 fő közfoglalkoztatott takarító munkatárs - 8 óra
I.3. Nyitvatartási rend
Könyvtár: H: 15.00 – 19.00; K: szünnap, SZ-CS: 15.00 – 19.00, P: 10.00 – 18.00,
2018. novembertől: H – Cs: 14.00 – 18.00, P: 10.00 – 14.00 és minden hónap első szombatján 9.00 – 10.00 óra
Közösségi Ház: munkanapokon rendszerint 8.00 – 16.00 óráig, valamint az aktuális programokhoz igazodva tart nyitva
II. Bevételek alakulása
A Közösségi Ház bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, könyvtári tagsági díjakból, esetleg pályázati támogatásból
tevődik össze.
A Ház állandó bérlője a Triola Gyerekház.
Rendszeres bérlői a sportfoglalkozásokat vezető oktatók, akik havi bontású jelenléti ívben, aláírásukkal igazolják a bérlési időt;
valamint a vásári bérlők heti (két heti) egy alkalommal.
Időközi bérlői magánemberek születésnapi, vagy egyéb sport, kulturális, magánjellegű rendezvényekre.
A könyvtári éves tagdíjak kivételével a bérleti díjak a Pilisi Nonprofit Kft. bevételét képezik.
III. Közösségi Ház
A Közösségi Ház saját csoportjai:
- Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata – gyermek és felnőtt korosztály részére (a „Gyerekszínjátszókör 2017. októberében újra
indult)
- Pilisszentkereszti Pávakör – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer
- Közösségi Ház néptánccsoportja – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer (alkalmanként a Közösségi
Házban)
ÚJ! – Népi kézműves foglalkozás (szakkör) gyerekeknek (a foglalkozás 2017. szeptemberében indult Mák Flóra népi játszóház
vezető közreműködésével – kéthetente van)

A Közösségi Házban 2018-ben működő foglalkozások:

Ovis Foci (hetente 2x)

Iskolás foci (hetente 2x)

Taekwon-do (2 csoport, heti 2 alkalom)

Női Torna (heti 2 alkalom)

ZUMBA (heti 1 alkalom, az első félévben)

Spartan Training (heti 1 alkalom)

Fanatic jump (heti 1 alkalom)

Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata - gyerek és felnőtt (heti 2-3 alkalom)

Kondi terem és a zsákoló használói
A Közösségi Ház által (illetve többszervezős) programok 2018-ban:
Január 26. péntek
Január 27. szombat
Február 3. szombat
Február 23. péntek
Március 15. csüt.
Március 24. szombat
Április 14. szombat

Magyar Kultúra Napja
KERESZTÜL-KASUL A MAGYAR KÖLTÉSZETEN
Válogatás a magyar versirodalomból
Csángós vonások – Moldvai táncház
Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten
Wass Albert felolvasó maraton Pilisszentkereszten
(Könyvtár olvasóterem)
Március 15. emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark)
Csángós vonások – Moldvai táncház
Magyar Költészet Napja – Ima távoli hazámért
Tarics Péter jubileumi Költészet napi Wass Albert-estje Wass Albert születésének 110. és
halálának 20. évfordulóján (Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a Szentkereszti Polgári
Kör Egyesület közös szervezése)
Csángós vonások – Moldvai táncház

Április 21. szombat
Április 28 - 30.
Május 1. kedd

Majális testvértelepüléseinkkel (Kézdiszentkereszti és nagyölvedi testvértelepülési vendégek
fogadása) – Meghívásukat a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázati támogatás (1.9 millió forint)
tette lehetővé
Majális testvértelepüléseinkkel (Kézdiszentkereszti és nagyölvedi testvértelepülési vendégek
fogadása)

Május 19. szombat

A Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja 10 éves jubileumi ünnepsége a Pilisi
Szlovákok Központjában

Május 27. szombat

Gyereknapi mulatságra - interaktív gyerekprogramok:
Szegedi Látványszínház előadása (Polgármesteri Hivatal díszterem)
Ugrálóvár, lovaglás, gasztro placc, népi kézműves foglalkozások,
Sóskúti Ifjúsági Zenekar koncertje az Emlékparkban (támogató a Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete)
Pedagógusnap (az Önkormányzat szervezésében - hajókirándulás)
Kézműves tábor a Közösségi Házban (16 fő)
XII. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap
---Országos Könyvtári Napok „Családok a középpontban” Interaktív beszélgetés és családi játékok
Gévai Csilla meseíró, illusztrátorral

Június 1.
Július 2 – 6.
Augusztus 10.-11.
Szeptember
Október 2. kedd
Október 7. vasárnap

Idősek Napja (Pilisi Szlovákok Központja)

Október 23. kedd

Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás
(Emlékpark, Díszterem)
MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKEST (Szervezők: Pilisszentkereszt Önkormányzata, Szentkereszti
Polgári Kör Egyesület, Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia)
APPA+Cs koncert

November 3. szombat
November 24. szombat
December 2. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében

December 9. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a Szentkereszti Polgári
Kör szervezésében
Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat szervezésében

December 16. vasárnap
Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata szervezésében
December 23. vasárnap
XII. Pilisi Klastrom Fesztivál:
2018. augusztus 10-11-én a XII. Pilis Klastrom Fesztivált új helyszínen, a Pilisi Szlovákok Központja mellett a Búcsútéren
szerveztük meg, a fesztivál mindkét napján „telt házzal”.
A programról:
A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. Augusztus 10-én, a 20.00 órai
ünnepélyes megnyitó és a Díszpolgári címek átadását követően a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata „Rejtő Jenő Estjét”
tekinthette meg a nagy számú közönség, melynek keretében 4 egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adtak elő amatőr
színészeink. A darabokat a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. (Az előadást megtekintette a Nemzeti
Művelődési Intézet amatőr színházakkal foglalkozó munkatársa, aki elismerően nyilatkozott az előadásról). Ezután utcabál
következett a Klausz zenekarral.
Augusztus 11-én, 11.00 órától indult a Főző-Piknik, melyen 4 csapat vett részt. 13.00 órától a Triola Gyerekvilág játszóháza
ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat. Micsi megszervezte az: Első Paraszt Olimpiát
Pilisszentkereszten nagy-nagy sikerrel. A délutáni gyerekprogram 17.00 órakor a MiaManó Manóföldén c. gyerekelőadással
indult a MiaManó Színház előadásában. 18.00 órától a program folklór műsorral folytatódott, fellépett a Pilisszentkereszti
Pávakör, a Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja és a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület. 19.30 órától
fellépett a Mediterrán gitár duó Szűcs Antal Gáborral és Horváth Jánossal, majd a Netz Produkció következett Lengyel
Szabolcs Micsivel. Ezután következett a fesztivál sztárvendég együttese, a Gipsy Kings Experiance koncert. Az estét az
Alapzaj Zenekar fellépése zárta.
IV. Könyvtár:
A könyvtári ellátórendszeren keresztül rendszeresen bővül (három havonta) a könyvtári és ezenkívül a DVD és társasjáték
állomány. Az ellátó rendszer író-olvasó találkozókat is biztosít, elsősorban a fiatal korosztály számára.
A heti nyitvatartási idő: 20 óra
A könyvtár olvasó termében bemutatjuk a könyvtárat a gyerekeknek, mesét olvasunk, felolvasásokat, beszélgetéseket tartunk.
Pilisszentkereszt, 2019. január 24.
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető
4./Napirend: Polgármester 2019. szabadságolási terve
tájékoztatás
Polgármester 2019. évi szabadságolási terve
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságolási tervét tudomásul vette.
Pilisszentkereszt, 2019. január 19.
Peller Márton
polgármester

