KEDVES ÜNNEPLŐ BARÁTAIM!
ELÉG VOLT!
Ha röviden akarjuk összefoglalni azt, hogy
mi is a forradalmak üzenete, akkor erre a
legalkalmasabb ez a két szó: „elég volt!”
Amikor az indulatok összegyőlnek, amikor
a feszültség a tetıpontjára hág, és ha van
az emberekben elég tőz és lelkesedés,
valamint a változtatás vágya elég erıs,
akkor indul meg egy forradalom. Ennek
radikalitása és ereje valamit el akar
söpörni és törölni, de csak azért, hogy
annak helyén valami újat alkosson és
indítson az útjára. A mi szeretett 1956-os
forradalmunk és szabadságharcunk ebben
nagyszerő példakép és ünnepelhetı múlt,
mert a magyar nép tisztán és világosan
kimondta: mit nem akar, és hogyan akar a
továbbiakban élni, és milyen hazát akar
építeni ebben az országban, de fıleg annak lakóinak szívében.
Elég volt! - mondták ki világosan. Mibıl is? A magyar
népnek elege volt egy idegen hatalom elnyomásából, mely
az élet minden területére rányomta a bélyegét, elege volt a
pártból, mely magát a „dolgozók” pártjának hívta, de csak
saját hatalmának építésével foglalkozott, elege volt a
gazdasági életben tapasztalható visszásságokból és a
családok
megnyomorításából,
az
emberiés
szabadságjogok sorozatos megsértésébıl és mindenfajta, a
hatalommal szembeszegülı csoport elnyomásából. És ezek
helyett élhetı hétköznapokat, a tisztes munka gyarapodását
kérte vissza, valamint azt, hogy az ezekhez szükséges
külsı és belsı szabadságot elnyerhesse.
A forradalom szelleme valahol ma is csendesen lappang az
emberek lelkében, de közben szemvillanás alatt magunk
mögött hagytunk fél évszázadot. Közben sokféle néven
nevezték az akkor történteket: elıbb ellenforradalom volt, a
benne résztvevık pedig csıcselék. (Gerı Ernı mondta így)
Majd Nagy Imre nevezte demokratikus mozgalomnak,
néhány napra rá forradalomnak, hogy aztán több évtizedre
ismét ellenforradalomként és történelmi úttól való
eltévelyedésként bélyegezzék meg. És bár a
történelemkönyveink ma ismét szabadságharcról tanítanak,
közben „az ahány ember, annyi ’56” mindent relativizálni
akaró féligazsága is helyet kap a közgondolkodásban. Igaz
persze, hogy picit mindenki szubjektív, egyéni módon
gondolkodik a történtekrıl, akár korabeli résztvevıként,

vagy mai ünneplıként van is jelen.
De nem feledkezhetünk meg arról,
hogy a forradalom objektív üzenete
ma is világos: sehol a világon és
semmilyen korban nem térhet el a
hatalom a kor által megkívánt
demokratikus normáktól és az
emberi jogok tiszteletben tartásától.
Sajnálatos,
amint
azt
tapasztalhatjuk, hogy a forradalmak
ezen üzenetét mindig újra ki kell
mondani, mert a mindenkori hatalom
könnyen elkényelmesedhet és
fennáll a veszélye annak, hogy
elfeledkezik arról, hogy a köznek a
javát kell szolgálnia a sajátja helyett.
Társadalmi problémáinkra tekintve
ijesztı az összecsengés az ötvenes
évek elsı felében tapasztalható helyzettel. Magyarország
népe sajnos évek óta kénytelenül győjti a magában
halmozódó keserőséget és indulatot, és az emberek
hétköznapjaiban az elégedetlenség egyre nagyobb teret
kap. Eközben pedig a politika díszes színpadán
megszaporodtak a demokratikus érzéket sértı és az
emberek szabadságát korlátozó megnyilvánulások. Ezekre
egy lehet a válaszunk: elég volt!
Ötvenegy évvel a forradalom után az ünnepelni valónk
egyedül abban lehet, hogy látjuk magunk elıtt a példát:
apáink és nagyapáink nemzedékében voltak szép számmal
tettre kész emberek. Bár a szabadságharcukat vérbe
fojtották, de újra és újra kiderül, hogy népünk
önrendelkezésének vágyát nem lehet a magyar szívek
mélyébıl kitépni. A jelen helyzetben nincs más megoldás,
mint újra az engesztelés nemzetévé válni, és minden
pillanatban készen állni, hogy tehessünk valamit
országunkért. Gyermekeink és unokáink lelkébe pedig
nekünk kell beleültetni a magyar szellemet, mely örök fiatal:
Petıfi Sándor és Pongrácz Gergely szellemét, mely ifjúi
lelkesedésével akar és tud helytállni a történelem nagy
pillanataiban. És ha mindezeket megtesszük, akkor bátran
hihetjük, hogy az Isteni Gondviselés most, 2007 ıszén is
megmutatja, hogy miként ébredhetünk végre igazi lelki
tavaszra ebben az országban 1956 szellemében!
Lendvai József polgármester
2007. október 23-ai ünnepi beszéde

FÖNTRİL LÁTTATOM HAZÁMAT
címmel
LÁSZLÓ JÁNOS
LÉGIFOTÓ-KIÁLLÍTÁSÁT

támogatott pályázatot a Nemzetiségi Kulturális Egyesület,
Szentkereszt nyújtotta be. İk két pályázatot adtak be.
Összesen 646 000 Ft-ról döntött a bizottság.
A támogatott civil szervezetek listája:

TEKINTHETTÜK MEG A KÁNTORHÁZBAN
OKTÓBERBEN.
A RENDEZİ A SZENTKERESZTI POLGÁRI KÖR
EGYESÜLET VOLT.

A VÁRAKOZÁS
ZSOLTÁRA
A MISZTRÁL EGYÜTTES
ADVENTI KONCERTJE LESZ
A PILISSZENTKERESZTI TEMPLOMBAN

2007. DECEMBER 2-ÁN 1930-KOR.
Belépıdíj nincs!
(Az 1997-ben alakult Misztrál együttes ismert és kevésbé
ismert hazai és külföldi költık verseit zenésíti meg sajátos
és egyéni hangon. Dalaikban ötvözıdik a történelem, a
hagyomány egy különleges, gyökereiben magyar, mégis
modern dallamvilággal. Eddig 6 lemezük jelent meg, és több
rangos elismerés birtokosai.)

MINDEN ÉRDEKLİDİT SZERETETTEL VÁR
A RENDEZİ
SZENTKERESZTI POLGÁRI KÖR
EGYESÜLET!

A Helyi Pályázati Alap 2. kiírására
beérkezett pályázatok elbírálása
Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság
2007. október 19-ei ülésérıl
→ A második alkalommal kiírt Helyi Pályázati Alapra
összesen 8 szervezet adott be pályázatot, ebbıl 7 kapott
támogatást. Összesen 11 pályázat érkezett, melyek közül 9et támogattunk. A pályázók igénye 1 642 000 Ft volt, a
kiosztható összeg pedig ennek a fele: 820 000 Ft. (Az
Alapban az idén 2 MFt volt, melybıl az 1. kiíráskor
1 180 000 Ft-ot osztottunk ki.)
Két pályázat volt, amely nem kapott támogatást: a
Polgárırségen mint befogadó szervezeten keresztül
pályázó tőzoltóság láncfőrészt szeretne közös használatra
vásárolni. A Pénzügyi Bizottság fontosnak tartja a
polgárırök és a tőzoltók támogatását, ezért ezt a célt a
költségvetésbıl javasolja támogatni. A másik nem

Pályázó
Pályázati cél
szervezet neve
Nemzetiségi
A
tánccsoportok
Kulturális Egyesület, mőködéséhez
Szentkereszt
szükséges
technikai
eszközök beszerzése
PILE SC modern tánc Buszköltségek
szakosztálya
PILE SC labdarúgó Terembérlet
szakosztálya
Pilisszentkereszti
Testvérközségeink
Iskoláért Alapítvány
iskolásainak karácsonyi
programja
Pilisi
Íjászkör Íjászversenyek
Hagyományırzı
rendezéséhez eszközök
Egyesület
beszerzése
Pilisszentkereszti
Kiállításokhoz
Somvirág Egyesület posztamensek
beszerzése
(bárki
számára felhasználhatók
a késıbbiekben)
Római
katolikus Hittankönyvek
egyházközség
beszerzése
Szentkereszti Polgári A klastrom jelentıségét
Kör Egyesület
bemutató
reklámkiadvány
megjelentetése
Szentkereszti Polgári Adventi
koncerten
Kör Egyesület
fellépı Misztrál együttes
tiszteletdíja

Támogatás
összege (Ft)
60 000

29 000
78 000

92 000

90 000

98 000

84 000

33 000

82 000

→ A Pénzügyi Bizottság – elıre meghirdetett, nyilvános –
ülésén Lendvai József polgármester tájékoztatást adott az
önkormányzat által szervezett, illetve támogatott nyári
rendezvények, programok pénzügyi mérlegérıl. Eszerint a
Szent Erzsébet-napon 900 példányban megjelent „Ciszterci
apátság Pilisszentkereszten” címő könyv 525 000 Ft-ba
került az önkormányzatnak, mely összeg természetesen
meg fog térülni, mivel az eladási ár 1000 Ft. A Szent
Erzsébet-nap programjai (Blatné és Nagyölved képviselıivel
tartott együttes ülés, szállás, étkezés, plakettek
készíttetése, az augusztus 5-ei nap kiadásai) 480 600 Ft-ba
kerültek. A hittantáborhoz 108 000 Ft-tal járult hozzá az
önkormányzat (buszköltség és belépık a Magyar Nemzeti
Múzeumba). A testvérközségek fiataljainak táboroztatása
914 891 Ft volt (szállás, étkezés, buszköltségek stb). A
koronás napok (aug. 19-20.) költsége 95 600 Ft, az István,
a király elıadás támogatása 125 000 Ft volt (plakettek,
benzin, étkezés, stb.) A rendezvényekhez kapcsolódó
egyéb költségek (zászlók, borítékok, bélyegek, pályázatírás,
stb.): 344 856 Ft. Összességében mintegy 2,7 MFt
kiadással számolhatunk, szemben a megnyert 2,7 MFt EU-s
pályázati pénzzel.
Galó László
a bizottság elnöke

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
részvénycsomagjának
önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó igényünket
bejelentettük, egyúttal meghatalmaztuk
Esztergom Város Önkormányzatát, hogy
A Lendvai József polgármester által ezt az igényt az ÁPV Rt-hez bejelentse.

Képviselı-testületi
ülések2007. szeptember 11.:

felolvasott napirendi javaslatot a képviselıtestület elfogadta. (8 igen)

júniusban kifizetett személyi jellegő
kifizetések
még
nem
kerültek
könyvelésre.
A
dologi
kiadások
teljesülése 44%-os. Az általános iskola
finanszírozása idıarányosan, havonta
történik. A Kht. számára átadásra kerülı
összegek várhatóan az év második
felében teljesülnek. A 2004-ben felvett
beruházási
hitel
tıketörlesztése
negyedévente
történik,
ellentétben
kamatával, melyet havonta fizetünk a
jegybanki alapkamatot figyelembe véve.
Az önkormányzat bevételei összesen:
186 320 000 Ft, kiadásai: 127 583 000 Ft.
Mindhárom
bizottság
(pénzügyi,
szociális,
üdülıhelyi)
elfogadásra
javasolta a beszámolót. A képviselıtestület is elfogadta azt. (8 igen)

81/2007. sz. határozat:
A képviselı-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy az 1008/2 hrsz-ú
Napirend elıtt a polgármester beszámolt önkormányzati
beépítetlen
területet
a
lejárt
határidejő
határozatok értékesíti. Az ingatlanvagyon kataszterben
végrehajtásáról:
az átminısítés kezdeményezve lett.
25/2007. sz. határozat:
Az Arch and Art tervezı cég elkészítette 82/2007. sz. határozat:
Dobogókı fejlesztési tanulmánytervét, ezt A képviselı-testület kinyilvánította azon
mi eljuttattuk az Önkormányzati és szándékát, hogy a tulajdonában álló 809/3.
Területfejlesztési Minisztériumba.
hrsz.-ú beépítetlen területet értékesíti. Az
ingatlan vételárának megállapításához
48/2007. sz. határozat:
szükséges értékbecslés elkészült.
A Szemünk Fénye Program keretében a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 83/2007. sz. határozat:
Általános Iskola, a Pilisszentkereszti Az augusztus 7-ei rendkívüli testületi •
2. napirendi pont: Az
Szlovák Nemzetiségi Óvoda, a Közösségi ülés elhalasztásra került.
általános
iskola
beszámolója
a
Ház és a Szlovák Ház belsı világításának
2007/2008-as oktatási év beindításáról
korszerősítése megtörtént.
55/2007. sz. határozat:
A képviselı-testület a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
fenntartójaként jóváhagyta a következı
tanítási idıkeretet csökkentı távolléteket:
országos
kompetencia-mérések,
tanulmányi versenyek, továbbképzések,
tanulmányi
kirándulások,
orvosi
vizsgálatok, indokolt képviselıi távollétek.
73/2007. sz. határozat:
A
Pénzügyi
Bizottság
megválasztottuk Szendi Bélát.
74/2007. sz. határozat:
Az Üdülıhelyi Bizottság
megválasztottuk Ries Lászlót.

A polgármester tájékoztatta a
képviselı-testületet a Szent Erzsébetnapról, a két nyári táborról (hittanos,
ill. kulturális), melyben nagyölvedi és
kézdiszentkereszti fiatalok is részt
vettek; az István, a király címő
elıadásról. Megköszönte a részvételt
és a segítséget mindenkinek.

Napirend elıtti hozzászólások:
- Orbán Vilmos, a Pilisszentkereszti
Önkormányzat
elnöke
tagjának Német
bejelentette, hogy a PNÖ-irodában
nem készítették el a világítást (ugyanis
PNÖ-iroda még nincs is…).
tagjának - Demjén Tamásné, a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
elnöke bejelentette, hogy ha ı már
elmegy az ülésrıl, helyettese, Havelka
ellátásával József fogja képviselni a PSzÖ-t.

75/2007. sz. határozat:
Az iskolaigazgatói teendık
Szivek Józsefné lett megbízva 2007.
augusztus 1-tıl 2008. július 31-ig.

76/2007. sz. határozat:
A 2007. évi költségvetés 14. számú
mellékletében szereplı közmővelıdési
létszámadat
augusztus
1-vel

csökkentésre került 1 fıvel, a változás
az Alapító Okiratba át lett vezetve.
77/2007. sz. határozat:
Az alpolgármester számára 24 000 Ft
költségátalány került megállapításra.
78/2007. sz. határozat:
A Duna Menti Regionális Vízmő Zrt.
törzstıkéjét
megtestesítı

•
1. napirendi pont: Beszámoló
a 2007. évi költségvetés I. féléves
teljesítésérıl
Az államháztartásról szóló törvény
(Áht.) 79. § alapján a polgármesternek
tájékoztatnia kell a képviselı-testületet a
helyi önkormányzat gazdálkodásának I.
féléves helyzetérıl. Az intézményi
mőködési bevételek összességében
64%-osan teljesültek. Az önkormányzat
költségvetési támogatásai idıarányosan
alakultak. A 2006. évi pénzmaradvánnyal
módosítottuk a költségvetést. A személyi
kiadások 46%-os teljesülést mutatnak,
ami nem nyújt teljes képet, mivel a
3

Szivek Józsefné, az iskola igazgatója
nem kívánta szóban kiegészíteni írásos
beszámolóját.
Lendvai József elmondta, hogy az
iskolában 133 tanuló kezdte meg a
tanévet, 14,5 pedagógus-álláshely van, a
testnevelés tantárgyat óraadóval oldjuk
meg. A tantermek és egyéb helyiségek
világításának rekonstrukciója elkészült,
tisztasági meszelések történtek önerıbıl.
Az új beszerzések: két új tornapad, illetve
új padok, szekrények az 1. osztályba.
Galó László elmondta, hogy jó lenne,
ha elkészülne az aszfaltpálya vonalazása
(azóta megtörtént), illetve a pályát övezı
nagymérető kıdarabok az odaszállított
murvában balesetveszélyt jelentenek
(azóta ebben is történt változás). A
képviselı folyamatos odafigyelést kért az
iskola karbantartásával kapcsolatban.
Emlékeztetett továbbá a Pénzügyi
Bizottság azon nyári határozataira,
amelyekben javasolták az óvoda, iskola
és konyha felújítását célzó pályázaton
való részvételt (amennyiben azt ısszel
kiírják).
Szivek Józsefné elmondta, hogy milyen
pályázatokat nyert az iskola a nyár
folyamán (a nemzetiségi és a megyei
közalapítványtól) a könyvtár fejlesztésére
és a szlovák nyelv tanításához.
Megköszönte Hegyi Imre szobafestı
(önkormányzati dolgozó) munkáját.
A képviselı-testület a beszámolót
elfogadta. (8 igen)
→

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

•
3.
napirendi
pont:
Dobogókı fejlesztési terve
A képviselıtestület márciusban döntött
arról, hogy készüljön tanulmányterv,
költség-elemzéssel Dobogókı fejlesztési
lehetıségeinek meghatározására. A
döntés a célzott ajánlatkérésre
beérkezett árajánlatok alapján történt, az
árajánlatkérés a következı elemeket
tartalmazta:
 A tanulmányterv tartalmazza Dobogókı
vizsgálatát
különbözı
szempontok
alapján. Úgymint településszerkezet, utak,
természet, tulajdoni rendszer.
 Vizsgálja Dobogókı és környezete különös tekintettel Pilisszentkeresztre –
kapcsolatát.
 Tartalmazzon
tervet
Dobogókı
közlekedési
rendezésérıl,
megközelítésérıl, a jól elkülöníthetı
funkciók elhelyezkedésérıl és a közöttük
lévı kapcsolatról.
 Ajánljon megoldást a közmővek (áram-,
víz-,
energia
ellátás,
csatorna)
fejlesztésére.
 Tartalmazzon
nagyobb
léptékő
vázlatokat
a
stratégiai
tervben
meghatározott kiemelkedı fontosságú
fejlesztésekrıl, épületekrıl.
 Konkretizálja
a
koncepcióban
megfogalmazott funkciókat, épületeket
1:500 léptékő vázlatos tervek formájában.
Látszódjanak a funkciók és kapcsolatok, a
területen belüli pontos elhelyezkedés.
 Tartalmazza a fejlesztések idıbeli
lefolyásának vizsgálatát és költségeinek
elemzését.
 Vegye figyelembe a testület által
javasolt alapelveket és fejlesztési
javaslatokat.

A tanulmányterv többszöri egyeztetı és
bemutató
munkamegbeszélés
és
informális ülés után, az ott jelzett
észrevételek figyelembevételével készült
el. Az elkészült fejlesztési terv egy
példánya, a tervezés financiális hátterét
biztosító OLÉH jogutód minisztériumi
államtitkárságra leadásra került.
A napirendi ponthoz a meghívott
vendég, Birkás Gábor, az „arch and art”
tervezıiroda vezetıje főzött szóbeli
kiegészítést.
Kutassy Kálmán, az Üdülıhelyi
Bizottság külsıs tagja elmondta, hogy
aggályaik vannak: Dobogókı jellegének
megırzése kerül veszélybe a terv
megvalósulásával.
Birkás
Gábor
közölte,
hogy
megoldásban
és
jövıképben
szeretnének gondolkodni. A tervezett

központi épület (kívül tükörborítással)
nem a természettıl von el helyet, hanem
az aszfaltra (a parkolóra) épülne.
Kutassy Kálmán nem vitatta, hogy jó a
terv, de szerinte a jelenlegi Dobogókıt
megsemmisíti.
Lendvai József elmondta, hogy a terv
megvalósulása megszüntetné, hogy
Dobogókı csupán egy nagy parkoló
legyen szinte semmilyen szolgáltatással.
A központi épület tartalmazza a
szolgáltatásokat.
Galó László azt kérdezte, milyen
következményekkel jár, ha elfogadjuk a
tervet, és milyenekkel, ha nem.
Lendvai József szerint az a tét, hogy
elindul-e Dobogókı fejlesztése. Ha nem
fogadjuk el a tervet, nincs mihez
igazodni. Lehet e nélkül is fejleszteni, de
akkor is kell dönteni valakinek. Ez a terv
az alap, amelyre lehet építeni.
Birkás Gábor elmondta, hogy ez egy
tanulmányterv, melynek van realitása.
Ennek megvalósításához természetesen a
rendezési tervet is módosítani kell.
Rusznyák János javasolta a terv
elfogadását, hogy Dobogókı ne egy
alvó település legyen, mint eddig.
Kvintovics László kérdezte, lesz-e
beruházó?
Birkás Gábor azt felelte, hogy igen, konkrét
beruházói szándék áll a terv mögött.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy az ı
aggálya az, hogy formai, vagy tartalmi
elfogadásról van-e szó? Továbbá, kéri a
nyilvánosságot,
a
széles
körő
bemutatást, ı csak ekkor fogadja el.
Jánszki István megkérdezte Birkás
Gábortól, hogy a Dobogókın élık
javaslatait elfogadja-e majd?
Birkás Gábor közölte, hogy igen.
Becságh András módosító javaslatot
nyújtott
be:
a
határozatban
„tanulmányterv” szerepeljen. (9 igen)
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata elfogadja az Arch and
Art tervezıiroda Kft. által készített
Dobogókı fejlesztési tanulmánytervet. (9
igen)

•
4. napirendi pont: A
rendezési terv felülvizsgálata
Az elmúlt nyolc hónapban több olyan
lakossági
megkeresés
és
igénybejelentés is történt, mely a
jelenleg hatályos rendezési tervünk
átvizsgálását és esetleges módosítását
célozza meg. Az elmúlt idıszakban
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fejlesztési elképzeléseink és jogos
közösségi igények (tornaterem, mőfüves
pálya, új intézményi épületek építése)
megvalósítására tett próbálkozásaink
nagyrészt a jelenleg érvényes rendezési
és szabályozási tervben foglalt
szabályozások miatt rendre kudarcba
fulladtak már az elsı lépéseknél. Már a
pályázatokhoz szükséges engedélyezési
tervek elkészítését sem tették lehetıvé
az önkormányzat rendelkezésére álló
területeken. Gazdasági programunk
nem véletlenül tartalmazza tehát már az
idei évben a rendezési terv
felülvizsgálatát.
Dékány Józsefné mőszaki elıadó
beszélt a rendezési terv módosításának
lépéseirıl: a szándék kinyilvánítása után
a tervezıi árajánlatok kérése következik,
majd döntés a tervezı cégrıl; a
lakosság
véleményeztetését
a
településtervezı végzi. A folyamat
körülbelül 1 évig fog tartani.
Rusznyák János kérdezte, hogy
részleges módosításról van-e szó?
Lendvai József azt felelte, hogy nem.
Orbán Vilmos közölte, jó lenne kijelölni,
merre kíván az önkormányzat haladni.
Beszélt továbbá patakparti turistaútról, a
szurdokba leborított szemétrıl.
Kákonyi Gábor, a Kakashegy Egyesület
elnöke elmondta, hogy gyakorlatilag a
Kakashegy évtizedek óta hétvégi házas
üdülıövezet, ennek ellenére még mindig
mezıgazdasági területként szerepel a
rendezési tervben.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
megbízza
a
polgármestert
Pilisszentkereszt
rendezési terve és helyi építési
szabályzata felülvizsgálatának, és új terv
és
szabályzat
elkészítésének
elindításával. (9 igen)

•
5.
napirendi
pont:
Szurdokvölgy
tulajdonosi
hozzájárulás
A Pilisi Parkerdı ZRt. hordalék- és
vízvisszatartó kismőtárgyakat kíván
létesíteni
a
Kovácsi-patak
Szurdokvölgy elnevezéső része fölötti
patakszakaszon. E kismérető kıgátak
és gátudvarok célja egyrészt a
Szurdokvölgy hatékony védelme a →
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→ Kovácsi-patak által szállított
kommunális hulladéktól, másrészt a
kistérség turisztikai értékének növelése
a gátak mögött kialakuló néhány
négyzetméteres vízfelületek által.
A nevezett patakszakasz helyrajzi
száma Pilisszentkereszt külterület HRSZ
087 (árok), amelynek tulajdonosa a
Pilisszentkereszti
Községi
Önkormányzat. Ezért a Pilisi Parkerdı
ZRt.
kéri
a
megnevezett
természetvédelmi, illetve közjóléti célú
létesítmények megvalósításához és
vízjogi engedélyeztetéshez a tulajdonos
hozzájárulását.
Farkas Viktor, a pilisszentkereszti
erdészet vezetıje szóban azzal
egészítette ki az elıterjesztésben
leírtakat, hogy a tervek engedélyezésre
készek.
Jánszki István megkérdezte, hogy
tervezi-e
az
erdıgazdaság
az
összegyőlt fák elszállítását?
Farkas Viktor elmondta, hogy egy-két
feltorlódott holt faanyag nem jelent majd
problémát.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata hozzájárulását adja a
tulajdonát képezı külterületi HRSZ 087
számú árok besorolású ingatlanát érintı,
a Pilisi Parkerdı ZRt. által megvalósítani
kívánt hordalék- és vízvisszatartó
kismőtárgyak létesítéséhez. (9 igen)
• 6. napirendi pont: Testvérközségi
szerzıdés
elıkészítése
Kézdiszentkereszttel
Lendvai József elıterjesztésében leírta,
hogy Pilisszentkereszt jelenleg két
testvértelepüléssel büszkélkedhet: a
szlovákiai Blatnéval és Nagyölveddel
(Velké Ludince). Ciklusprogramunkban
megfogalmazott célunk, hogy belföldi és
külhoni kapcsolatainkat is bıvítsük.
Kapcsolataink bıvítésének egyik iránya
a Kárpát-medencei Szentkereszt nevő
községek
megismerése.
Kézdiszentkereszt (Poian) a történelmi
Magyarország egyik legtávolabbi délkeleti
települése,
az
erdélyi
Háromszékben. A név mellett sok a
hasonlóság környezeti és történelmi
értékeinkben. A község vezetıi
készségesen
és
igazi
székely
vendégszeretettel fogadták
eddigi
közeledésünket.
Ennek
elsı
eredményeként
elfogadták
a
„Testvérközségi találkozók 2007” címő
pályázatunkban való részvételt és fiatal

táncosaiknak szóló meghívásunkat az
augusztus 20-án bemutatásra került
„István a király” rockoperában való
szereplésre és az azt megelızı,
felkészítı táborba. A pályázati kiírás
értelmében olyan települések is
szerepelhettek a pályázatban, melyekkel
még nem vagyunk testvérközségi
viszonyban, de kapcsolatunk két éven
belül azzá válik.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
megbízza
a
polgármestert, hogy készítse elı a
testvérközségi szerzıdés megkötését
Kézdiszentkereszttel. (9 igen)
• 7. napirendi pont: Kommunikációs
tanácsnok megválasztása
Az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 21. §-a
alapján az önkormányzat által
meghatározott feladatkörök ellátására
tanácsnokot lehet választani.
Az SzMSz 2. sz. melléklete határozza
meg
azon
ügyeket,
amelyeket
tanácsnok felügyel. Ez az ügy:
„kommunikációs feladatok”.
A
képviselı-testület
a
polgármesternek, bármely települési
képviselınek a javaslatára
a
települési
képviselık
közül
tanácsnokokat
választhat.
A
tanácsnok felügyeli a képviselıtestület
által
meghatározott
önkormányzati feladatkörök ellátását.
Lendvai József javasolta a képviselıtestületnek,
hogy
kommunikációs
tanácsnoknak Galda Levente képviselıt
válassza meg.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
Galda
Levente
képviselıt
kommunikációs
tanácsnoknak
megválasztja. (8 igen, 1 tartózkodás)
• 8. napirendi pont: Szolgálati lakás
vételi árának megállapítása - zárt ülés
Lendvai
József,
a
napirend
elıterjesztıje a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b)
pontja alapján javaslatot tett a napirendi
pont zárt tárgyalására („a képviselıtestület zárt ülést rendelhet el a
vagyonával
való
rendelkezés
tárgyalásakor”). (6 igen, 4 nem)
A határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának képviselı-testülete a
809/1. hrsz-ú pedagógus szolgálati
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lakás vételárának mértékét 10 050 400
Ft-ban állapítja meg. Amennyiben a
lakást az elıvásárlási joggal rendelkezı
jogosult veszi meg - amelyet egy
összegben kifizet -, úgy a vételár
mértékének 85 %-a fizetendı. A
képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az adásvételi
elıszerzıdést 2007. október 1-ig kösse
meg. (6 igen, 4 nem)
• 9. napirendi pont: 809/3 hrsz-ú
önkormányzati telek ügye – zárt ülés
Lendvai
József,
a
napirend
elıterjesztıje a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b)
pontja alapján javaslatot tett a napirendi
pont zárt tárgyalására („a képviselıtestület zárt ülést rendelhet el a
vagyonával
való
rendelkezés
tárgyalásakor”). (6 igen, 4 nem)
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete a
809/3. hrsz.-ú ingatlan vételárát 8 195
848 Ft összegben állapítja meg.
A képviselı-testület a mellékelt
„Ajánlattételi felhívásnak” megfelelıen
pályázatot ír ki a tulajdonát képezı
809/3. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan
eladására vonatkozóan. A képviselıtestület a pályázatot a helyben szokásos
módon
kihirdeti,
valamint
a
Pilisszentkereszti Hírforrás c. lapban, a
kábeltelevízióban és a honlapján
közzéteszi. (6 igen, 4 nem)
• 10. napirendi pont: Belterületi utak
fejlesztése
A polgármester elıterjesztésében leírta:
Elfogadott gazdasági programunk is
tartalmazza belterületi útjaink felújítását
és építését. Az elmúlt idıszakok
hatalmas esızései következtében
bekövetkezett
jelentıs
mértékő
állapotromlások bizonyos murvás,
földutak esetében (Hársfa utca Szılı
utca felıli vége, Kossuth L. utca
folytatása) sürgıssé teszik ezen
feladatunk elvégzését. Ezt erısíti az a
tény, hogy jelenleg is létezik régiónkra
vonatkozó, a belterületi utak fejlesztését
célzó pályázat, melynek határideje 2007.
november 16. Helyzetünket nehezíti az
a tény, hogy egyetlen fejlesztendı
utunkra sem rendelkezünk érvényes
engedéllyel bíró tervvel.

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

→ Helyzetünket javíthatja az az újfajta
technológia, mely a földes utak
fejlesztésére a murvás, zúzalékos
kialakításnál tartósabb megoldást kínál,
s melynek alkalmazása nem engedélyezésiterv-köteles.
Lendvai József ismertette azt a tényt,
hogy a Hársfa utca tulajdonjogának
mintegy 70%-a nem az önkormányzat
tulajdona.
Kecskésné Hoffner Klára megkérdezte,
hogy kinek a felelıssége ez?
Lendvai József elmondta, hogy ez volt
úrbéri terület, és jogi rendezése
nehezen megy.
Orbán Vilmos elmondta, hogy az ún.
mart aszfaltot (amibıl a pataksori út is
készült) ha nem lesz árok, elviszi a víz.
Lendvai József közölte, hogy az
aszfaltút nagyságrendekkel többe kerül,
és a mart aszfaltos út nem is
engedélyköteles. Az aszfaltúthoz terv
kell, amihez pedig tulajdon kellene.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
az eredeti határozati javaslat a), b), c),
d) pontjának tárgyalását elnapolja, és
felkéri a polgármestert, hogy a Hársfa
utcára és a Szılı utcára kérjen
árajánlatot
a
mart
aszfaltos
technológiára. (10 igen)
•
11. napirendi pont: Jegyzıi
pályázatok elbírálása
A köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XIII. törvény (Ktv.) 17. § (7)
bek. alapján Sebesiné Szlávik Klára
jegyzı kezdeményezte közszolgálati
jogviszonyának felmentéssel történı
megszüntetését 2007. április 1-vel,
mivel a Ktv. 19/A. § (4) bekezdése
alapján öregségi nyugdíjra jogosult.
A képviselı-testület a 29/2007. sz.
önkormányzati határozatában a
jegyzı közszolgálati jogviszonyának
2007. szeptember 30-i felmentéssel
történı megszüntetésérıl döntött. A
felmentési idı kezdı idıpontja 2007.
április 1.
2007. október 1-tıl a jegyzıi állást
kinevezéssel be kell tölteni.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 36. § (1) alapján a
képviselı-testület
jogszabályban
megállapított
képesítési
követelményeknek megfelelı jegyzıt
nevez ki – pályázat útján.
Lendvai József elmondta, hogy a hét
pályázó közül elızetes szőrés alapján
három jelöltet választott ki a képviselı-

testület szóbeli meghallgatásra is. Most
azonban természetesen mind a hét
pályázóra lehet szavazni.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata a jegyzıi feladatok
ellátására Baranyák Szilviát nevezi ki
határozatlan idıre. A képviselıtestület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a 1992. évi XIII.
törvény (Ktv.) alapján a jegyzı
illetményét állapítsa meg. (10 igen)
•

12. napirendi pont: Egyebek

A) Egy hibás földhivatali bejegyzés
következtében elıállt helyzetben kellett
a képviselı-testületnek döntést hoznia.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, engedélyezi azt, hogy
a pilisszentkereszti 063/17. hrsz.-ú
ingatlan 1008/6048 tulajdoni hányadára
Sütı Józsefné, született Tunner Brigitta
tulajdonjoga vétel jogcímén bejegyzésre
kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. (10
igen)
B) A polgármester elmondta, hogy az
iskolaigazgató megbízásánál felmerültek
olyan dolgok, melyek csak egy szakmai
átvilágítás után lennének világosak,
átláthatóak.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat
képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szakértıi névjegyzékben szereplı
közoktatási szakértıt bízzon meg a
község közoktatási intézményeinek
szakmai átvilágítására.
A képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az intézmények
átvilágítására vonatkozó szerzıdést
aláírja. (7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
C) Az alpolgármesteri költségátalány
mértéke – mint azóta kiderült –
legfeljebb a tiszteletdíj 20%-a lehet. Így
az augusztus 1-tıl megállapított 25 000
Ft 24 000 Ft-ra változtatandó.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat képviselı-testülete a
77/2007.
sz.
önkormányzati
határozatában
megállapított
alpolgármesteri költségátalány mértékét
24.000,- Ft-ra módosítja. (10 igen)
D) Falugyőlésrıl döntött a képviselıtestület: október 12., 1800, Közösségi
Ház. Javasolt témák: gazdasági
program, fejlesztési elképzelések,
rendezési terv, közmővek, közbiztonság.
(9 igen, 1 tartózkodás)
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•
Képviselıi
tájékoztatók,
napirend utáni bejelentések:
Orbán Vilmos azt kérdezte, hogy a
kutyamenhelyes alapítvány (Bogáncs)
csak pénzt kap, vagy csinál is valamit?
Beszélt
még
a
hirdetıtáblák
rendbetételérıl.
Záluszki Ildikó azt kérte, hogy a
szelektív hulladékgyőjtıt gyakrabban
ürítsék. Felhívta arra a figyelmet, hogy
mőanyagok égetése tilos! Kérte, hogy a
képviselı-testületi ülések idıtartamát
határozzuk meg, ne nyúljon az
éjszakába (mint most is).
Kecskésné Hoffner Klára kérte, hogy
határozzuk
meg
az
idısek
köszöntésének napját, ez meg is történt:
december 2.
Galda Levente köszönetet mondott az
István, a király c. elıadás támogatóinak.

2007. október 25.:
A Lendvai József polgármester által
felolvasott napirendi javaslatot a
képviselı-testület elfogadta. (6 igen)
Napirend elıtt a polgármester beszámolt a
lejárt
határidejő
határozatok
végrehajtásáról:
79/2007. sz. határozat:
A képviselı-testület megbízta a
Pénzügyi Bizottságot, hogy szerezze
be
a
szükséges
szakértıi
véleményeket
a
DMRV
ZRt.részvények térítés nélküli részleges
önkormányzati tulajdonba vétel
gazdasági, környezeti elınyeirıl,
hátrányairól, következményeirıl. A
határozat határideje 2007. szeptember
15., felelıse a PB elnöke volt.
Javasolom a határozat határidejének
módosítását 2007. december 31-re. (6
igen)
87/2007. sz. határozat:
A terv által érintett területek
nagyságának tisztázása után a
tájékoztató
árajánlat-kérés
megtörtént,
további
árajánlatok
kérése folyamatban van.
91/2007. sz. határozat:
A 809/1. hrsz.-ú ingatlanra
elıszerzıdés megkötésre került.

az
→
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→ 92/2007. sz. határozat:
A 809/3. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
kiírt pályázat eredménytelen volt, nem
jelezte senki vételi szándékát. A
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
további intézkedésként az ingatlan
értékét befolyásoló útnyitás ügyében
érintett magáningatlanok tulajdonosainak
tájékoztatása és útnyitással kapcsolatos
igényfelmérése szükséges.
93/2007. sz. határozat:
A Hársfa u., Szılı u. mart aszfaltos
technológiával történı burkolására egy
árajánlat beérkezett, egy következıre
még várunk.
94/2007. sz. határozat:
Baranyák Szilvia jegyzıi kinevezése
2007. október 1-vel megtörtént.
96/2007. sz. határozat:
A közoktatási szakértıvel 2007. október
30-án
tárgyalunk
a
szerzıdés
feltételeirıl.
Napirend elıtti hozzászólások:
- Galó László, a Pénzügyi Bizottság
elnöke tájékoztatta a képviselı-testületet
a bizottság október 19-ei ülésén hozott
határozatokról. Ismertette a helyi
pályázati alap 2. kiírásának elbírálását
(lásd a külön tájékoztatót), valamint a
bizottság állásfoglalását a konyha
felújításának ügyében. Megkérdezte a
jegyzıt, hogy igaz-e az a falugyőlésen
elhangzott
állítás,
miszerint
érvénytelenítettük az iskolaigazgatói
pályázatot, mire a jegyzı azt felelte,
hogy nem. Megkérdezte, hogy ha a
jelenlegi önkormányzati tájékoztatást
nullának
nevezték
(szintén
a
falugyőlésen), akkor milyen számmal
illetnék a 2006. október 1. elıtti
tájékoztatást. Közölte továbbá, hogy a
Pilisszentkereszti Hírforrásban már
régebben megjelentek olyan, szintén a
falugyőlésen kifogásolt tények, mint a
forgalomlassító szigetek tervezésének
és a Dobogókı-fejlesztési tervnek a
költségei (és ezek forrásai is), valamint
az
önkormányzat
szociális
kedvezményei
a
szemétszállítás
ügyében.

önkormányzat
költségvetését
a
217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet
alapján kötelezı módosítani.
Galó László beszámolt arról, hogy a
Pénzügyi Bizottság a módosítást
elfogadásra javasolta a képviselıtestületnek. Elmondta azt is, hogy a
polgármester a nyári programok
pénzügyi elszámolásáról tájékoztatást
adott a Pénzügyi Bizottság ülésén (lásd
a külön tájékoztatót).
A képviselı-testület a költségvetés
módosítását elfogadta. (6 igen)
• 2. napirendi pont: Az óvoda
2007/2008. nevelési év beindításáról
szóló tájékoztató
Galó László azt kérdezte az óvoda
vezetıjétıl, lát-e reményt arra, hogy a
jelenlegi 26 nagycsoportos óvodás
gyermek mindegyike nálunk lesz iskolás
jövıre.
Boda Józsefné elmondta, reméli, hogy
legalább 90%-uk a mi iskolánkat fogja
választani.
A határozat:
A
képviselı-testület
az
óvoda
tájékoztatóját a 2007/2008. nevelési év
beindításáról elfogadja. (6 igen)
• 3. napirendi pont: Az általános
iskolai tanterv módosítása
Szivek Józsefné, az iskola igazgatója
elmondta a tanterv-módosítás lényegét,
miszerint a közoktatási törvény
módosítása következtében az 5-6.
évfolyamon be kell vezetni az ún. nem
szakrendszerő oktatást, ami azt jelenti,
hogy a tanulók kötelezı óraszámának
legalább 20%-ában készség-, illetve
képességfejlesztést kell végezni. Ez
indokolta a tanterv módosítását.
A határozat:
A képviselı-testület az általános iskola
tantervi módosítását elfogadta a
jegyzıkönyvhöz csatolt formában. (6
igen)

• 1. napirendi pont: A 2007. évi
költségvetés módosítása

• 4. napirendi pont: AquincumSzántó Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménnyel
(ASAMI)
használati
megállapodás

Lendvai József elmondta, hogy a
költségvetés módosítását az év közben
keletkezett többletbevételek és kiadások teszik szükségessé. A
normatív állami hozzájárulásokkal és a
központosított elıirányzatokkal az

Elıterjesztésében a polgármester leírta,
hogy az alapfokú mővészetoktatás
iskolai tanórákon kívüli beindítása a
tanév kezdetével egy elızetes
tájékoztatás, jelentkezés és beiratkozás
után megtörtént.
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Az oktatás beindítása elıtt az általános
iskola
igazgatója
és
az
intézményfenntartó kht. ügyvezetıje
egyeztetett a részletekrıl.
A mővészeti oktatás (hangszeres, ének,
tánc) ügyvezetıje a beiratkozott
gyermekek számára kedvezményes
tandíjat állapított meg. Az oktatás
meghonosodásának
érdekében
javasolta, hogy a testület az általános
iskola
tantermeinek
délutáni
használatáért bérleti díjat az elsı évben
ne állapítson meg.
Galó László azt kérdezte Szivek
Józsefnétıl, hogy milyen hatással van a
mővészeti oktatás az általános iskolára.
Szivek Józsefné közölte, hogy jól
megvannak egymás mellett. Többször
elıfordul, hogy az iskola eszközeit
kölcsönadja
a
mővészeti
foglalkozásokhoz. A délutáni foglalkozás
az iskolában meghosszabbodott, ez
többletköltségekkel jár majd (főtés,
világítás).
A határozat:
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy az ASAMI mővészetoktatás
céljából ellenérték fizetése nélkül
használhassa
a
Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
egyes helyiségeit, és megbízza a
polgármestert mint az általános iskola
tulajdonosi képviselıjét a mellékelt
használati megállapodás aláírásával. (6
igen)
• 5. napirendi pont: Magyar-szlovák
EGTC
létrehozása
Esztergom
székhellyel
Becságh András alpolgármester szóban
összefoglalta elıterjesztését. Elmondta,
hogy az Ister-Granum (Duna-Garam)
Eurorégiónak 102 település a tagja, 53
magyarországi (benne Pilisszentkereszt
is) és 49 felvidéki (szlovákiai).
Az európai területi együttmőködési
csoportosulás (European Grouping of
Territorial Cooperation) az elsı
közösségi szintő eszköz, mely jogi
keretek között teszi lehetıvé a
tagállamok, illetve azok „hatóságai”
közötti területi együttmőködést. Elınyei
között
felsorolható
a
területi
együttmőködésben
megvalósuló
projektek lebonyolítása. Legfontosabb
célja pedig a csoportosulás tagjai közötti
együttmőködés, a gazdasági és
társadalmi
kohézió
erısítése,
elısegítése.
→
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→ A határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
csatlakozik az Eurorégió mőködési
területén,
Esztergom
székhellyel
létrehozandó Ister-Granum Korlátolt
Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz. (6 igen)
6. napirendi pont: Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási
Társulás
módosított Alapító Okiratának és
Társulási megállapodásának elfogadása
A Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2004.
június 29-én alakult 83 település
részvételével. A Társulás Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
rendszer címő projektjének fı célja,
hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladékgyőjtési, -kezelési, -hasznosítási, ártalmatlanítási rendszer, amely az EUdirektíváknak megfelelıen biztosítja a
rendszerhez csatlakozott településeken
képzıdı szilárd hulladék korszerő,
környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2006-ban kezdeményezte
az alakuláskor elfogadott Társulási
Megállapodás, valamint az Alapító
Okirat módosítását. A Társulás Társulási
Tanácsa ennek megfelelıen két
fordulóban tárgyalta, majd a 2007.
szeptember
12-én megtartott ülésén
módosította a Társulási Megállapodást,
valamint az Alapító Okiratot.
A helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. § (1) alapján a
társulásban részt vevı képviselıtestületek mindegyikének minısített
többséggel hozott döntése szükséges a
társulási megállapodás módosításához.
A Társulási Megállapodás és az Alapító
Okirat módosításáról szóló határozat így
csak akkor válik hatályossá, ha az
összes tagönkormányzat elfogadja a
jelen
elıterjesztésben
felsorolt
módosításokat.
A határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
elfogadja
a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának
és Alapító Okiratának elıterjesztésben
ismertetett módosításait. (7 igen)
• 7. napirendi pont: A 94/2007. sz.
önkormányzati határozat módosítása
- zárt

A képviselı-testület a 2007. szeptember
11-i
ülésén
Baranyák
Szilviát
határozatlan idıre jegyzınek nevezte ki.
A
94/2007.
sz.
önkormányzati
határozatban a képviselı-testület a
jegyzı illetményét összegszerően nem
határozta meg, ezért volt szükséges a
határozat módosítása.
Most tehát összegszerően határozta
meg a képviselı-testület a jegyzı
illetményét, ez azonban nem nyilvános
adat. (7 igen)
• 8. napirendi pont: Az Uniós-Forrás
Kft. szerzıdésének megszüntetése
A 2007. április 3-án kelt pályázatfigyelési
és tanácsadásra kötött megbízási
szerzıdés egyetlen pályázat megírását
eredményezte. Az elmúlt fél évben az
együttmőködés nem hozott megfelelı
eredményeket, ezért a szerzıdés
felbontását javasolta a polgármester.
Galó László megkérdezte, hogy a
„Koronás
napok”-ra
benyújtott
pályázatnak van-e már eredménye, mire
Lendvai József azt felelte, hogy még
mindig nincs (a pályázat 1,3 MFt-ra
szólt).
A határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete
megbízza a polgármestert, hogy az
Uniós-Forrás Tanácsadói és Szolgáltató
Kht.-val kötött megbízási szerzıdést
azonnali hatállyal mondja fel. (7 igen)
• 9. napirendi pont: Egyebek
A) A képviselı-testület zárt ülésen
munkaügyi kérdésben döntött.
B) Interpelláció
Becságh
András
alpolgármester
„Minıségi pótlék?” címmel interpellációt
intézett a polgármesterhez.
Válaszában Lendvai József elmondta,
hogy az iskolában a minıségi bér
kiosztásáról az igazgató dönt.
Mivel az interpellációra adott válaszról
vita nélkül dönt a képviselı-testület, így
a további kérdések és vélemények a
képviselıkben rekedtek. A választ
mindenesetre elfogadták. (5 igen, 1
tartózkodás)
C) A Pénzügyi Bizottság 53/2007. sz
határozatáról
A Pénzügyi Bizottság 2007. augusztus
9-én kelt 53. sz. határozata értelmében
javasolta a képviselı-testületnek, hogy
Becságh András alpolgármestert bízza
meg az 1994-2006. közötti idıszak
ingatlanés
részvényeladásainak
vizsgálatával. Az elıterjesztı Lendvai
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József is ugyanezt javasolta a
képviselıknek.
Becságh András a falu nehéz pénzügyi
helyzetérıl beszélt.
Galó László azzal egészítette ki a
bizottsági javaslatot, hogy a bizottság a
korrekt tájékoztatás, és nem az utólagos
számonkérés miatt fogadta el az
alpolgármester javaslatát. Módosító
javaslatot is tett, miszerint ne 1994-tıl,
hanem 1990. október 25-tıl 2007.
október 25-ig terjedjen ki a tényfeltáró
vizsgálat. Ezt a képviselı-testület
elfogadta. (6 igen)
•

Polgármesteri tájékoztató:

Lendvai József bejelentette, hogy
elkészült a Dobogókıi útra tervezett
forgalomlassítók
és
buszmegálló,
valamint a kistérségi projektben készülı
kerékpárút terve.
Az ún. norvég alapra nyújtott be
pályázatot a klastrom-projekt keretében.
Bejelentette, hogy a kábeltévé
üzemeltetıje elızetes tájékoztatás
nélkül változtatott a csomagok
összetételén.
Bejelentette, hogy Nagy Péter
vállalkozó rácsos betonlapokat ajánlott
fel útépítéshez az önkormányzatnak:
darabját 3000 Ft+áfáért, és 30x30 cm-es
bazaltköveket is.
Megköszönte mindenkinek a
részvételt az október 23-ai ünnepségen.
Bejelentette, hogy elkészült az új
padlózat az ülésteremben, a Közösségi
Ház kistermeiben és a hivatal egyik
helyiségében.
A plébános úr kérésére bejelentette,
hogy november 5-én a kántorházban
zenehallgatás és beszélgetés lesz Szent
Erzsébetrıl.
Elmondta, hogy két állást hirdettek
meg a polgármesteri hivatalban (külön
közöljük a felhívást).
Tolmácsolta Cserné Sütı Brigitta
köszönetét, hogy földhivatali ingatlanügyében segítettünk neki.
•
Képviselıi
tájékoztatók,
napirend utáni bejelentések:
Kecskésné
Hoffner
Klára
megköszönte a részvételt az október 6ai dobogókıi ünnepségen.
Galda Levente a pávakörnek és
azoknak a fiataloknak mondott
köszönetet, akik részt vettek a
tahitótfalui fesztiválon.
Galó László
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„Nem adták meg magukat, inkább derékba törtek”
Beszélgetés Rusznyák János önkormányzati képviselővel
Mottó:
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
Azokért, akik igaznak tartanak.
A jövınek élünk, a szépért s jóért,
Amit tehetünk.”
Széchenyi István

Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Perkıhegy a „véletlen”
folytán „tükörképe” Pilisszentkeresztnek, Pilisszentléleknek,
Dobogókınek. Ott is van Nyergestetı, az 1848-as
eseményeknél maroknyi székely, 200-an voltak, védte ott az
oroszok, osztrákok elleni csatában hazáját. Nem adták meg
magukat, inkább derékba törtek.
Megható volt látni az emlékmővel
szembeni
dombon
a
kopjafaerdıt.
Kézdivásárhely kb. 5 km-re van
innen. A Fıtéren van Gábor Áron
1848-as
tüzér
rézágyúja
fölállítva.
Ottlétünk alkalmával hívtuk meg
az augusztus 20-a elıtti hétre és
az ünnepre az ottani fiatalokat
vezetıikkel
együtt.
Velük
találkozhattak a falunkbeliek
ekkor.
A
szentmisérıl
emlékezetes
marad
mindannyiunknak, ahogyan csodálatos népviseletükben
megjelentek, és gyönyörő éneklésükkel emelték a lelki
hangulatot. A 20-ai elıadáson is szeretettel és ıszinte
odaadással szerepeltek. A jövıre nézve szeretném mondani,
hogy már beszéltem olyan emberekkel, akik örömmel szerveznék
oda, mármint Kézdiszentkeresztre a buszkirándulást. Igazán
remélem, hogy az egész falunkat meg fogja majd mozgatni ez
a kapcsolat.

Véleménye
szerint
hogyan
valósulnak meg a polgármester és a
képviselık ígéretei a választások
óta? Az elképzelt úton haladnak-e?
A polgármester ígéretei szép lassan
teljesülnek. Az önkormányzat anyagi
helyzete sokkal rosszabb, mint amire
számítottunk. Így nem mindent lehet
rögtön megvalósítani, rövid idı alatt,
amit
elképzeltünk,
terveztünk.
Például az eladásra szánt vagyon
már régen elfogyott. A Hivatalnak
lényegesen
nagyobb
vagyonvesztése volt, mint amire számítottunk. Ezek most
kerülnek feltárásra, idı szükséges hozzá. A falu közössége elé
fogjuk tárni.
Fontos elmondanom, hogy az elızı ciklusban, ellenzékiként,
sikerült megakadályoznunk, hogy a falut teljesen eladósítsa az
akkori testület. A nagy hitelfelvételi lehetıség elıtt nem tudtak
adatokat, pontos terveket mondani arról, hogy mit szeretnének
a hitellel kezdeni (útépítés, iskola). Az alacsony kamattal induló
kölcsön a végén 60-70%-os szokott lenni. Sokat hallottunk már
emiatt csıdbe jutott önkormányzatokról. Az akkori képviselık
belátása végül az utolsó pillanatban változott, így a többség
megakadályozta a hitelfelvételt „nem” szavazatával. Ez nagyon
fontos dolog volt a falu életében. Ennek ellenére így is el van
adósodva – minimálisan ugyan – a falu.
A pályázati pénzeket nehéz megszerezni. Minden lehetıség
elıször terveket igényel. Csak utána lehet lépni.

Két nappal vagyunk nemzeti ünnepünk, október 23. elıtt.
Hogyan emlékszik erre a történelmi eseményre, és mit jelent
Önnek a „nemzeti ünnep”?
1956-ban 9. évemben voltam. Rádión hallgattuk az
eseményeket, de az orosz ágyúk lövéseinek döreje
Budapestrıl ideáig hallatszott. Láttuk a falun áthaladó orosz
autókat, és féltünk, hogy lıni fognak. Pali bácsi boltjába úgy
jött áru, hogy 2-3 dömperes volt a faluban, ık hozták az
élelmiszert. Utólag visszagondolva úgy érzem, hogy a falubeli
emberek zöme nem is értette, hogy mi történik. Az iskolában
Bagi Éva tanárnı volt az igazgató akkor. Az iskolában is
lehetett érezni a feszültséget, mi, gyerekek, beszélgettünk
errıl, forradalomnak nevezve az eseményeket. 1957-ben már
új igazgató volt, Hollósi. İ már „kiigazított” bennünket, hogy
nem forradalom, hanem ellenforradalom történt.
A faluban is megalakult a nemzetırség. Szintén a rádióból
tudtuk meg a november 4-i eseményeket, hogy bejöttek az
oroszok. A forradalom után a faluból hárman disszidáltak.
Számomra a nemzeti ünnep nagyon sokat jelent. A legtöbbet.
1956 a szabadságot jelenti. A magyar ember az egész
világnak megmutatta, hogy képes jó irányba elmozdulni. Azóta
is sokszor voltam a 301-es parcellában, és szomorúan nézem
mindig, hogy milyen sok embert végeztek ki akkor.
Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget kívánok.

Nyáron képviselık jártak Erdélyben, Kézdiszentkereszten,
hogy továbblépjenek a testvérközségi kapcsolat felvétele
érdekében. Mi a véleménye errıl?
Hárman
utaztunk,
képviselık,
Erdélybe.
A
polgármesterasszony és az ottani képviselık nagyon
szívélyesen fogadtak bennünket. A vendégszeretetet minden
pillanatban éreztük. Errıl egyébként is híresek az erdélyiek.
Megismerkedtünk a helyi plébánossal is, ami nagyon kellemes
élmény volt. Gábor atya kedves, közvetlen, tettrekész ember.
Igazán jól ismeri a történelmet, jó volt vele beszélgetni. Egy
teljes napot és két éjszakát töltöttünk Kézdiszentkereszten.
Elég messze van, 840 km-re tılünk, a Keleti-Kárpátokban,
Kézdivásárhelytıl nem messzire. Véleményem szerint nagyon
fontos a magyarság összefogása. Igaz, gerinces magyar
embereket ismertem meg ott. A legtöbben mezıgazdasággal
foglalkoznak. Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, fıleg
búzát termesztenek. Az idejövetelük éppen ezért idıhöz kötött,
mert csak a téli hónapokban szabadok.

Galóné Oláh Katalin
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Lendvai József: EGY ÉV UTÁN
Ígéretünknek megfelelıen elindultak a változások a falu
életének egyes területein. Elkészítettük a ciklusra
vonatkozó és azon is túlmutató Gazdasági programunkat,
mely megtalálható a honlapunkon és falugyőlésen is
bemutatásra került. Ez a program részletesen
tartalmazza a fejlesztések és változtatások alapelveit és
a megvalósítás tervezett folyamatát. Mi az, ami ebbıl a
tervezetbıl már megvalósításra került?
Erısítettük a civil szervezeteket. Egyrészt azzal, hogy a
rendelkezésre álló közösségi tereket megnyitottuk és
mindenki számára egyenlı jogon tettük használhatóvá.
Így újra bárki – nem csak egyes kiváltságos csoportok –
igénybe vehette a közösségi ház egyes termeit, valamint
a Szlovák ház helyiségeit. Másrészt helyi pályázati alapot
hoztunk létre, melynek segítségével pályázati úton
támogattuk 12 helyi civil szervezet (egyesület, alapítvány,
csoportok) programjait, mőködését és munkáját 1,6 millió
Ft-al. Talán ennek hatásaként is nıtt az egész falut érintı
rendezvények száma. Ennek csúcspontja az augusztusi
ünnepi események, és ezen belül falunk eddigi
legnagyobb szabású civil összefogással megvalósult
kulturális rendezvénye, az „István a király” rockopera
elıadása volt. Erısítettük az önkormányzat támogató
szerepét az egyházi ünnepek és a dobogókıi
rendezvények
megrendezésében.
Valamennyi
önkormányzatot és civil szervezetet egy asztal köré
ültettünk programjaik egyeztetése és összehangolása
érdekében. Új elemeket alkalmazva, a tényleges
egységre törekedve rendeztük meg nemzeti ünnepeinket
és hagyományosnak tekinthetı egyéb ünnepeinket
(idısek napja, gyertyagyújtás, stb.).
Bıvültek és új alapokra helyezıdtek testvérközségi
kapcsolataink is. Blatnéval testvérközségi szerzıdést
kötöttünk. Kölcsönösen jelen voltunk képviselı testületi
szinten, nagy ünnepeinken. Igaz ez Nagyölved esetében
is. A három képviselı testületnek közös megbeszélése is
volt Pilisszentkereszten. Nagyölvedi gyerekek elıször
vettek részt a helyi hittan táborban, a két iskola közös
sportnapot tartott a közelmúltban. A nagyölvedi
tánccsoport és énekkar is szerepelt az „István a király”
rockopera elıadásán. A fiatal táncosok az elıadást
megelızı héten közös táborban készültek az elıadásra.
Az augusztusi sportnapon két focicsapat képviselte
felvidéki testvérközségünket. Új testvérre is leltünk a
Kárpát-medencében az erdélyi Kézdiszentkereszt révén.
Fiatalokból álló tánccsoportjuk szintén szereplıje volt az
augusztus 20-ai elıadásnak, és a nagyölvediekkel közös
táborban készült a szereplésre és ismerte meg közben
falunkat és környezetét, az itt élı embereket. A
franciaországi Acey-jel, mint az itteni volt ciszter kolostor
anyakolostorának képviselıivel is felvettük a kapcsolatot,
melynek eredményeként két apát tisztelte meg
jelenlétével az augusztusi Szent Erzsébet ünnepünket.

Egy közmővelıdési szakfelügyelı általi átvilágítás után
megkezdtük a közmővelıdés területének az átalakítását.
Az új mőködési struktúra élére pályázati úton
mővelıdési-ház igazgatót neveztünk ki, megszüntetve
ezzel az eddigi mővelıdés szervezıi státust.
Betagozódtunk a kistérségi társulás formájában mőködı
mozgókönyvtár rendszerbe, ezzel évente 1,3 millió Ft-os
normatív támogatást tudunk szerezni a könyvtár
felújítására, mőködésére és a további beszerzésekre.
Látható eredménye lesz már november végére ennek a
támogatásnak. Reményeink szerint megszüntetjük a
közösségi ház beázását, és a felújított kis termek révén
beindulhatnak a tervezett ifjúsági, nyugdíjas és egyéb
klubok.
A kommunikációs forradalom csendessé, olyan
rendszerváltás szerővé sikeredett egyelıre. Bár
kommunikációs tanácsnokot neveztünk ki a terület
felügyeletére, sok még a tennivaló. Az önkormányzati
hírek nyomtatott formában most már minden hónapban
eljutnak minden háztartásba a Pilisszentkereszti Hírforrás
révén. A hírek egy része olvasható elektronikus formában
is a megújult honlapunkon. A honlap feltöltése és az
aktualitások fokozása a tartalmában ma még személyi
okok miatt nem tökéletes. A kábeltévé önkormányzati
csatornáján- melynek mőködése a sugárzási jog
megszerzésével vált jogszerővé -is olvasható a hírek egy
része, legfıképpen a felhívások. A kábeltévé hálózat
mőködésének javítása egyelıre rágósabb falat a vártnál,
eddig csak a csekken történı befizetés lehetıségét
tudtuk megteremteni. A hirdetıtábláink, ugyanúgy, mint a
közösségi tereink megnyíltak a civil szervezetek elıtt is,
javítva ezzel a lakosok információhoz jutásának a
lehetıségét. A kistérségi szinten létrehozott és
üzemeltetni kívánt elektronikus önkormányzat (eönkormányzat) bevezetése sokat csúszik, eddig csak a
hardver eszközöket (4 számítógép monitorral + egy laptop)
kaptuk meg és az új honlap került bevezetésre.
Intézményeink korszerősítése idıszerő és sokkal
súlyosabb feladat a vártnál, hiszen szinte minden
önkormányzati intézményi épület teljes felújításra szorul.
Amit eddig tenni tudtunk, azok nagyrész nagy
karbantartások és szükséges felújítások. Így az óvoda
valamennyi termének kifestése. A konyha kifestése és
két fızıüstjének cseréje közel 1 millió Ft értékben. Az
óvoda, az iskola, a közösségi-ház és a Szlovák Ház
világítótesteinek teljes cseréje energiatakarékos égıkkel
történı ellátása. Ez a teljes felújítás összesen több mint 8
millió Ft-os beruházást jelentett. Az iskola egy részének
festése is megtörtént a nyáron. A közösségi-ház földszinti
kis termeinek a padlózata újult meg és festésük is
megtörtént. Az emeleti teraszok lefedése és a tetı
javítása, a kábeltévé antennák áthelyezése után
folyamatban van. A Szlovák Ház nagy földszinti
üléstermének a padlózata is megújult. →
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→ Az iskola melletti szolgálati lakás elektromos hálózata
fel lett újítva, folyamatban van a főtési rendszerének a
korszerősítése.

gallyak, ágak és más hasonló fás hulladékok feldolgozását
és hasznosítását teszi lehetıvé, hanem lehetıséget biztosít
kapacitása révén további vállalkozói tevékenységre is.

Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terveink a
gazdasági programunkban elfogadott ütemterv szerint
haladnak. Elkészültek a Dobogókıi út – Pomázi út – Fı úz
keresztezıdésbe építendı forgalomlassító szigetek, járdák
és átkelık, valamint a Dobogókıi út végi buszmegálló pár
és forgalomlassító sziget tervei 1,8 millió Ft-ért. Szintén
készen vannak a kistérségi szintő és pályázat révén
támogatott kerékpárút kialakításának a tervei, melyek
nagyrészt útszélesítéssel kialakítandó kerékpársávokat
tartalmaznak, a Pilisszántói út – Fı út – Dobogókıi út
útvonal mentén. Az egyes utak aszfaltozásához (Tavasz
utca, Hársfa utca, Kossuth L. utca folytatása, Erdısor utca)
szükséges tervek elkészítésének folyamata elindult, mint
ahogy a rendezési terv felülvizsgálata is. Elkészült
Dobogókı
átfogó
fejlesztésének
tanulmányterve.
Elkezdıdött a legkritikusabb vízvezeték szakasz, a Pomázi
út Szılı utca elıtti részének a cseréje. İrölt aszfaltos
technológiával járhatóvá tettük a Pataksor folytatását, a
Klastromkertbe vezetı utat. Kitisztítottuk belterületi
vízelvezetı árkainkat, de alapvetıen hibás az egész
hálózat, ezért szakszerő tervek készítésére és az egész
rendszer átépítésére van szükség. Ez a tervezı folyamat is
elindult.

Személyi változások történtek más területeken is. A
legmeghatározóbb változás az eddigi jegyzı nyugdíjba
vonulása, akinek helyére pályázat útján fiatal, helyi
szakember került. „Elköszöntünk” az eddigi ügyvédtıl is,
2007-tıl szintén helyi szakember végez jogi tanácsadást és
ügyvédi munkát az önkormányzat számára. Sajnos saját
munkámat és az önkormányzati munkát is nehezíti, hogy a
polgármesteri titkársági feladatot és az önkormányzati
munkát segítı ügyintézıi munkakör vagy betöltetlen volt,
vagy tapasztalatlan, kezdı kolléganı állt csak
rendelkezésre. Az iskolaigazgatói választás során a két
pályázó egyikének visszalépése és a kisebbségi
önkormányzat egyetértési joga miatt túl sok lehetıségünk
nem maradt, az eddigi iskolaigazgató kapott újabb egy évre
megbízást. A családsegítıtıl is el kellett búcsúznunk, mivel
a feladat ellátása és az ellátást biztosító normatíva is
kistérségi szintre került.
Soha nem állt olyan kevés központi forrás az
önkormányzatok rendelkezésére, mint a 2007-es
esztendıben. A normatívák 15-20 %-os csökkenése, a
magas infláció, a rezsiköltségek 20-30 %-os emelkedése
mellett kellett kötelezı és vállalt feladatainkat ellátni. Az
elköszönı eddigi vezetık végkielégítésére és más jogcímek
miatti kifizetések, valamint az elızı idıszak peres ügyei
révén további súlyos milliókkal csökkent a feladataink
ellátására
fordítható
összeg,
szerencse
a
szerencsétlenségben, hogy mindezekre fedezetet biztosított
az elızı évi (2006) pénzmaradvány. A törvényi változások
hatását 2003 óta figyelmen kívül hagyó hulladékszállítási
szerzıdés
módosítását
kényszerítette
ránk
a
monopolhelyzetben lévı szállító. Ez nem csak a lakosok
terhének drasztikus növekedését eredményezte, melynek
igazságtalanságait szociális rendeletünk módosításával
próbáltuk csökkenteni, hanem az önkormányzat költségvetését
is nagymértékben terheli.

Átalakítottuk az egészségügyi centrum beruházásakor
létrehozott, azóta csak vagyongazdálkodással, vagyis
önkormányzati ingatlanok bérbeadásával foglalkozó Pilisi
Klastrom Kht.-t. Megváltoztatott alapító okiratának hála ma
már sok minden mással is foglalkozhat a számlák kitöltésén
kívül. Az átadott feladatok között szerepel a közterületek és
az önkormányzati intézmények karbantartása is. Ennek
megfelelıen az eddigi könyvelı végzettségő vezetıt
mőszaki fıiskolai végzettségő ügyvezetı váltotta. A
feladatok átadását nagyrészt betegségek miatt még nem
követte a fizikai dolgozók, valamint az önkormányzat
gépeinek és az átadott feladatokhoz, valamint
vállalkozáshoz használható eszközeinek az átadása. Ettıl
függetlenül a Kht által irányított közmunkások vagy
bérmunka által, a folyamatos karbantartások révén javult az
utak menti közterületek, a temetı, a sportpálya, a klastrom
és környékének az állapota. Több éves lemaradást sikerült
pótolni Dobogókın, olyan területek kitisztítása és
karbantartása is megtörtént, melyek nagyon elhanyagolt
állapotban voltak. Dobogókın két buszváró is megújult és új
hirdetıtáblákkal lett ellátva.
A Kht-val kapcsolatos
legnagyobb eredményünk azonban valószínőleg az, hogy a
vele kapcsolatos rossz határozatok visszavonásával sikerült
az önkormányzatot közel 20 millió Ft kifizetésétıl
megmenteni. A dobogókıi parkolók új üzemeltetési
szerzıdése is fontos eredmény, hiszen az eddigiekhez
képest kétszeres bevétel lehetıséget adott egy faaprítógép
megvásárlására. Ez a készülék -melynek beüzemelését
ugyanazok az okok hátráltatják, mint a többi gép átadásátnemcsak a közterületekrıl és a lakosoktól származó

Sajnos a Közép-Magyarországi régió, melybe tartozunk, a
magyarországi régiók közül egyedüliként egy magasabb
kategóriába tartozik, így a beígért euromilliárdokból csak
kevés csörgedezik majd ide, és annak is a nagy részét
elviszi majd Budapest. Ez már most is látszik, hiszen jóval
kevesebb a pályázati lehetıség és magasabb a
pályázatokhoz szükséges önrész. Nehezítette, illetve
lehetetlenné tette az idei pályázatokon való elindulásunkat
az a tény, hogy egyetlen, az ezekhez szükséges tervet nem
örököltünk. A tervkészítés pedig pénzt és idıt igényel, és mi
mindkettıvel gyatrán állunk, hiszen 1-2 hónapos határidıvel
írják ki a pályázatokat. Két pályázaton azért nyertünk. Az
egyik mőfüves pálya építéséhez adott volna 3,4 millió Ft-ot,
amit azonban nem tudtunk igénybe venni a mindenki által
ismert objektív okok miatt.
→
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→ A másik egy közvetlen európai
uniós pályázat volt, testvérközségi
kapcsolatok építésére kaphatunk 2,7
millió Ft-ot. Ez fedezi a nagyölvedi és
a
kézdiszentkereszti
táncosok
táboroztatását és az augusztusi
ünnepi
események
kiadásainak
jelentıs részét. Kistérségi szinten
elnyert pályázat adott 50 %-os
támogatást
a
kerékpárutak
tervezéséhez, valamint biztosította az
e-közigazgatás
bevezetéséhez
szükséges számítógépeket, valamint
az új honlapot.
Költségvetésünk szőkössége ellenére
jelentıs események megrendezését
támogattuk: egészségnap, a falu
újratelepítésének 260-ik évfordulója,
Szent Erzsébet nap, „István a király”
rockopera elıadása, Koronás napok.
Támogattuk a „Ciszterci apátság
Pilisszentkereszten” címő könyv
megjelenését. Támogatásunkkal két
hónapja beindult falunkban az
oklevelet
adó
alapfokú
mővészetoktatás (ének, zene, tánc),
melynek az általános iskola tantermei
adnak helyet. Szlovák nyelvtanfolyamot
szerveztünk és támogatjuk.
Egyre több feladatot kell kistérségi
szintő társulásokon keresztül ellátni,
mert csak ezen a szinten juthatunk
hozzá normatív támogatáshoz. Így
kistérségi
együttmőködési
megállapodást kötöttünk logopédiai,
fejlesztı pedagógiai ellátásra és
tanácsadásra.
Családsegítı
és
gyermekvédelmi feladatok ellátására.
Mozgókönyvtári ellátás biztosítására.
E-közigazgatási
rendszer
bevezetésére.
A Pilisszentkereszti Hírforrás 2007.
május 4-i számában megjelent
tájékoztatót újra közöljük:

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
a 4/2007. (II.27.) sz. rendeletében a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról az alábbi

SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEKET
fogadta el:

Az
önkormányzat
60
liter/ingatlan
mértékben
díjmentességet biztosít a 70 éven
felüli, egyedülálló lakosok részére,
akiknek a nyugdíja nem haladja meg a

mindenkori nyugdíjminimum két és
félszeresét: 67 825 Ft.

Az önkormányzat az egyedül
élı személyek, valamint a 70 éven
felüli házaspárok részére – 60
liter/ingatlan után – 50%-os
díjkedvezményt biztosít, ha az egy
fıre
esı
jövedelmük
a
nyugdíjminimum két és félszeresét
nem éri el: 67.825 Ft.

A szociális mentesség, illetve
kedvezmény igénylésére kérelmet kell
benyújtani,
melyhez
jövedelemigazolást kell csatolni. Ezt a
kérelmet a polgármesteri hivatalhoz
kell benyújtani, és az önkormányzat
szociális bizottsága – szükség esetén
környezettanulmány alapján – bírálja
el.
Pilisszentkereszt Polgármesteri
Hivatala

PÁLYÁZATOT
hirdet
pénzügyi ügyintézıi
köztisztviselıi munkakörbe
határozatlan idıre
Az állás betölthetı a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10 §-ának figyelembevételével.
Az ellátandó feladatok, a hatályos
jogszabályok, SZMSZ, ügyrend alapján
munkaköri leírás tervezetben rögzítettek.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen elıélet
• középiskolai
végzettség
és
közgazdasági
szakképzettség
vagy
pénzügyi-számviteli szakképesítés
• számítógép
felhasználói
szintő
ismerete
A pályázat tartalmi követelményei:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolatai
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban
részt vevık megismerhetik a pályázó
anyagát.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
• közigazgatási szervezetben szerzett
pénzügyi gyakorlat
• közigazgatási szakvizsga
• mérlegképes könyvelıi vizsga
10
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PÁLYÁZATOT
hirdet
szervezési-igazgatási ügyintézıi
köztisztviselıi munkakör betöltésére
Az állás betölthetı a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10 §-ának figyelembevételével.
Az ellátandó feladatok a hatályos
jogszabályok, az SZMSZ és az ügyrend
alapján munkaköri leírás-tervezetben
rögzítettek.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen elıélet
• felsıfokú igazgatásszervezıi vagy
jogi végzettség
• számítógép
felhasználói
szintő
ismerete
A pályázat tartalmi követelményei:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést
igazoló okiratok másolatai
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban
részt vevık megismerhetik a pályázó
anyagát.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
• közigazgatási szervezetben szerzett
gyakorlat
• közigazgatási szakvizsga
Mindkét pályázat beérkezési határideje:
2007. november 15.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal
jegyzıjéhez
postai
úton
(2098
Pilisszentkereszt, Fı út 12.) vagy
személyesen lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a
benyújtási határidıt követı 8 napon belül.
A munkakör 2007. december 1-jétıl
tölthetı be.
Bérezésben a köztisztviselık jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai az
irányadók.
További információ: Pilisszentkereszt,
Polgármesteri Hivatal
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
Tel.: 26/547-500 26/547-501
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Novemberi adózási határidık

A Pilisszentkereszti Német
Önkormányzat eddigi tevékenysége

November 12., hétfı
A kifizetı, munkáltató eddig fizeti meg
•az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja elıleget,
•a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a
fizetendı társadalombiztosítási járulékot,
•az egészségügyi hozzájárulást,
•a munkaadói- és munkavállalói járulékot,
•az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
•a START-kártyák valamelyikével rendelkezı foglalkoztatott után
a 15/25 % járulékot.

megalakulás: 2006. október
a temetıben lévı két német katonasír ápolása, palánták
ültetése, keresztek lefestése, rendszeres locsolás
•
néptánc-kör létrehozása: felnıtt, gyermek (átadva a
Nemzetiségi Kulturális Egyesületnek)
•
klastromtakarítás: bozótirtás, főnyírás, begyőjtés – saját
gépekkel, olajjal, benzinnel, zsírral, damillal; két fı 120
órai munkája, sürgısséggel napi 12 órában
•
hozzájárulás 50 000 Ft-tal a testvérközségek
delegációjának fogadásához, ellátásához
•
több alkalommal segítés a Szentkút takarításánál
•
segítségadás a Nemzetiségi Kulturális Egyesület,
Szentkereszt megalakításában
A települési önkormányzattól a könyvelés elvégzésében kaptunk
segítséget. Helyiség hiányában irodánk magánházban kénytelen
mőködni. A törvény szerint a megalakulást követı 2 hónapon
belül megfelelı helyiség kijelölése és átadása kötelezı.
Orbán Vilmos, PNÖ-elnök
•
•

Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó után
eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot.
A fenti befizetések bevallás párjai kifizetınél a 0708-as, egyéni
vállalkozónál saját magáról a 0758-as számú bevallások.
November 15., csütörtök
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítı adózó a 0788-as számú nyomtatványon
adatszolgáltatást ad.
November 20., kedd
Társasági adóelıleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi
termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-as
bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0701-es havi
bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési
támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai
Közösségbıl történı beszerzés esetén meghatározott adóalanyok
0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség
más tagállamából személy-gépkocsinak nem minısülı új
közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem
rendelkezık 0787-es számú bevallása.

(A közleményt az e-mail-címünkre kaptuk magyar nyelven – a
szerk.)

TÁJÉKOZTATÓ A VIZITDÍJAK
VISSZATÉRÍTÉSÉRİL
A háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátást)
és járóbeteg szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást)
igénybevételénél a 20. alkalmat követıen fizetett vizitdíj
összege visszaigényelhetı a lakóhely, illetve ennek
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes jegyzıtıl.
A 20 alkalmat külön kell számolni mind a háziorvosi
alapellátás, mind a járóbeteg szakellátás esetében. Egy
számla csak akkor elfogadható, ha minden szükséges
rovatot pontosan kitöltöttek és van rajta pecsét is.
Kizárólag a 300 forintos vizitdíj igényelhetı vissza.
A befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni.
A 21. alkalomtól a visszaigénylésre a befizetést követıen
azonnal, de legkésıbb a visszaigényelhetı vizitdíj
befizetését követı év 60. napjáig van lehetıség. Az eljárás
illeték- és költségmentes.
A kérelem benyújtható postai úton vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál. Kérelem
formanyomtatvány ugyancsak itt igényelhetı. A személyes
ügyintézéshez a kérelmezı személyi igazolványának,
lakcím igazolványának és TAJ kártyájának bemutatása
szükséges. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a vizitdíj
visszatérítését postai úton kéri folyósítani, vagy pedig a
Hivatal pénztárában személyesen kívánja felvenni.
A kérelemhez csatolni kell a 20 alkalmat igazoló (a 20-20
alkalmat a háziorvosi ellátás és járóbeteg szakellátás
esetében külön-külön kell figyelembe venni) számlát vagy
nyugtát és a 20. alkalmon felül visszaigényelni kívánt
vizitdíj befizetését igazoló számla vagy nyugta eredeti
példányát. Csakis a húsz számla fölötti tételeket fizetik ki.

A kifizetı különadó
levonási kötelezettsége
Ha a jövedelem munkáltatótól, kifizetıtıl származik, a
különadó adóelılegének levonása is ıt terheli. Az év vége
felé egyre többen érik el a különadó fizetésére megállapított
6 748 850 Ft összevont adóalapot.
Különadó elıleg levonási kötelezettsége a munkáltatónak,
kifizetınek három különbözı módon keletkezhet:
1/ Ha olyan rendszeres bevételt juttat, amelynek az évesített
összege alapján ésszerően valószínősíthetı, hogy a
magánszemély jövedelme túllépi a járulékplafont.
2/ Ha ugyanazon magánszemélynek az adóév elejétıl
számítva a járulékplafont meghaladó bevételt juttat. A nem
rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha
azt ténylegesen kifizették.
3/ Ha a magánszemély ezt nyilatkozatában kéri. Ezt a
nyilatkozatot legkésıbb a kifizetéskor lehet megtenni.
Amikor a magánszemély az adóelıleg megállapításához
szükséges nyilatkozatában az adóterhet nem viselı
járandóság(ok) várható éves összegét is megadja, abban az
esetben az szja elıleg megállapításánál le kell vonni az
adóterhet nem viselı járandóságra önmagára jutó adót, de a
különadó elılegnél ilyen címen csökkentı tétel nincsen.
2007-tıl adóterhet nem viselı járandóság lett a nyugdíj, ami
korábban adómentes jövedelem volt.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

szerk.
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SPORTNAP NAGYÖLVEDEN
Október 10-én, egy szerdai napon rendezték meg
testvérközségünkben, a felvidéki Nagyölveden (Veľké
Ludince) iskolásaink közös sportnapját, melyen négy iskola
diákjai vettek részt: Nagyölvedrıl a magyar és a szlovák
iskola, mi, Pilisszentkeresztrıl és a farnadi iskolások.
Atlétikában és labdajátékokban mérték össze tudásukat a
gyerekek. Iskolánkból mintegy 40 tanuló vett részt a
sportnapon, ıket 4 pedagógus kísérte el.
A 60 m-es síkfutásban nem sok babér termett számunkra (a
futást talán többször kellene gyakorolnunk), bár Balázs
Gergı 2., Marlok Kati 3. lett. Annál jobban sikerült a
súlylökés és a távolugrás. A súlylökést lányoknál Lajos Éva
nyerte, Csibra Aletta bronzérmes lett. Távolugrásban a
lányok is és a fiúk is aranyérmesek lettek: Minczér Andrea
és Balázs Gergı.
A csapatjátékokban a lányok harmadikok lettek (kidobójátékot játszottak a tornateremben), a kispályás focit viszont
a fiúk mindkét korcsoportban megnyerték: a felsısök
Nagyölvedet 4-0-ra, Farnadot 3-1-re verték; alsósoknál csak
Nagyölved ellen játszottunk, és 2-1-re gyıztünk.
Köszönet a nagyölvedi szervezıknek, pedagógus
kollégáknak a meghívásért és a vendéglátásért! Karácsony
elıtt a mi iskolánk várja színes programokkal két
testvérközségünk (Blatné és Nagyölved) iskolásait.

Balázs Gergı…

és Fuhl Gergely.
Kép és szöveg:
Galó László

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
hírlevele
Alapító: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

A dobogó legfelsı fokán: Lajos Éva…

Villámposta: mlynky@t-online.hu
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
: 26/547-500
Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta: psztkhirforras@gmail.com
Felelıs szerkesztı:
Miklós-Kovács János
Szerkesztı: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Mőszaki Fıiskola,
Bélteky István

Minczér Andrea…
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