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Jegyzıkönyv

A 2013. január 24-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl.
(1-18/2013. sz. önkormányzati határozat)
(1/2013. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2013. K-t.
Jegyzıkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2013. január 24-én megtartott képviselı-testületi
ülésérıl.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselı közül 7 fı jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel 2 sürgısségi napirend felvételét.
- Pénzügyi bizottság külsı tagjának megválasztása
- Fánkfesztivál támogatása
A polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság külsıs tagjának megválasztásáról szóló sürgısségi
napirend felvételét a napirendi javaslatok közé.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a felvételt elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a Fánkfesztivál támogatásáról szóló sürgısségi napirend felvételét a
napirendi javaslatok közé.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a felvételt elfogadta.
A polgármester a fenti módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.

Napirendi javaslat:
Közmeghallgatás
1. Alpolgármesteri tiszteletdíj
Elıterjesztı: polgármester
2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testületének …./2013. (…..) rendelete a helyi adóról
szóló 20/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Galó László képviselı
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulója
Elıterjesztı: polgármester
4. DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zrt. részvényvásárlási ügye
Elıterjesztı: polgármester
5. Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
6. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. mőködésével kapcsolatos döntések meghozatala
Elıterjesztı: polgármester
7. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdés elfogadása
Elıterjesztı: polgármester
8. Polgármester 2013. évi szabadságolási terve
Elıterjesztı: polgármester
9. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú) villamos energia ellátása 20
ill. 1 kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítés ügyben
Elıterjesztı: polgármester
10. Tájékoztatás a Jegyzı 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményeinek értékelésérıl
Elıterjesztı: polgármester

11. Pénzügyi bizottság külsı tagjának megválasztása
Elıterjesztı: polgármester
12. Fánkfesztivál támogatása
Elıterjesztı: polgármester

Napirendek elıtt:
Közmeghallgatás
Orbán Vilmos: A házam elıtt módszeresen kitörik a fákat. Most szekercével, vagy karddal történt, a hüvelyt
ott hagyták. Bejelentettem a rendırségnek, most a nyilvánossághoz fordulok, és kijelentem, hogy a
feleségem 70 évesen a falu szülöttjeként nem mer egyedül otthon lenni.
Orosházi Géza:
Pilisszentkereszt vendégkártyához hányan csatlakoztak, és van-e a rendeletben szabályozottakon túl
már egyéb igény bevehetı kedvezmény?
IFA nyomtatványt elfogadja az önkormányzat?
Mit tudunk a polgárırségrıl.
Lendvai József: Próbálta az önkormányzat segíteni a polgárırség megalakulását. Az elıkészületek
megtörténtek, de nem jelentkezett a megfelelı számú ember ahhoz, hogy meg tudjon alakulni.
Hiányzik a civil kezdeményezés. Mivel még senki nem csatlakozott a vendégkártya rendszerhez, így
az adható kedvezmények köre sem bıvülhetett.
Orosházi Géza: Adjon ki a hivatal egy vendégkönyvet, gyártassa le, úgy ahogy neki jó. A polgárırséget
próbáltuk megszervezni, de ezt nem lehet kézi irányítással, nem lehet megmondani egy civil
szervezıdésnek, hogy ki lehet az elnöke stb. Nézzétek meg az új bőnügyi adatokat.
Berényi Ildikó: A szervezésre 8 fı jelent meg, nem tudom Önnek milyen ötlete van, hogy hogyan tudjuk az
embereket erre a feladatra megnyerni.
Orosházi Géza: Ha ez ideáig kevés volt a rendırség járırözése, akkor most még kevesebb lesz. Megalakult a
budakalászi rendırırs, a pomázi létszámból így még kevesebb lesz a rendıri jelenlét.
Demjén Tamásné: Toborozzunk a fánkfesztiválon, használjuk ki a lehetıséget, hogy sokan lesznek ott.
Galó László: Nyilván a megszőnésnek is oka volt, nehéz újra megalakítani, egyszerőbb lett volna a már
meglévı egyesületet újjá szervezni.
Lendvai József: Az elnök a közgyőlési határozat értelmében beadta a megszüntetés iránti kérelmet.
Orosházi Géza: 3-4 éve ez a polgárırség magára van hagyva. A létszám olyan vészesen lecsökkent, hogy
nem volt további lehetıség a mőködésre. Pedig problémák vannak, a bezárt Pilát hotel tárva nyitva,
oda mászkálnak gyerekek.
Rusznyák János: Rendırségi közmeghallgatáson is panasz volt a betörés.
Galó László: Nem ez volt az elsı polgárırség, ami megszőnt.
Galó László: Miért nem nyilvános adat, hogy ki milyen mértékben kaptak támogatást a hivataltól,
önkormányzattól. Minden bizottsági ülésre minden képviselı idıben kapja meg a meghívót.
Miért nem pályázott az önkormányzat tüzifa támogatásra? A nyilvánosság foglalkoztat, ennek része,
hogy a saját szabályainkat betartjuk. Minden elıterjesztés, határozat rossz helyen vannak a honlapon, a
jegyzıkönyveket nem találom. Folyamatosan javaslom, hogy a hanganyagot tegyük fel a honlapra.
Tud valaki olyan adatot adni, hogy a hivatali dolgozók közül hányan és mennyit vettek fel az
adóérdekeltségi rendszerbıl. Nincs írásos anyag az adósságrendezésünkrıl. Ez most hol tart?

Lendvai József: Az új honlapra folyamatosan töltjük fel az anyagokat, és igyekszünk a régebbi adatokat is
megjeleníteni. A rendeletetek és a határozatok fent vannak. A testületi ülések továbbra is nyilvánosak,
a hirdetı táblán és a honlapon is megjelennek a meghívók és az írásos elıterjesztések, bárki tud
tájékozódni. Az érdekeltségi alapból egyetlen dolgozónak sem történt kifizetés. A tüzifa támogatásra
pályázott az önkormányzat az eljárás során 2 m3 tüzifát kaptunk, melyet a szociális bizottság
határozata alapján fogunk szétosztani.
Több kérdés, hozzászólás a közmeghallgatáson a jelenlévıktıl nem hangzott el, így azt a polgármester
lezárta.

Napirendek elıtt:
A polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatokról.
A polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
1/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Polgármester 2013. január 24-i képviselı-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejő határozatokról elfogadja.

Polgármester ügyrendi javaslata, miszerint a Szlovák Önkormányzat kérését elsıként tárgyalja a képviselıtestület.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása
12./Napirend: Fánkfesztivál támogatása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
2/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat (továbbiakban: PSZÖ) kérésének eleget téve hozzájárul,
hogy az önkormányzati tulajdonú pilisszentkereszti 41., 42., 43., hrsz-ú
ingatlant a VI. Pilisi Kavalkád – Fánkfesztivál megrendezéséhez a PSZÖ a
rendezvény megtartásához igénybe vegye. A területet a rendezvény
megtartását követıen a PSZÖ-nek az eredeti állapotnak megfelelıen kell
átadnia az önkormányzatnak.

1./Napirend: Alpolgármesteri tiszteletdíj
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Jánszki István: Kérem a döntéshozatalból történı kizárásomat.

A polgármester szavazásra teszi fel a kizárásról szóló javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a döntéshozatalból Jánszki István alpolgármestert
kérésére kizárta.
Dr. Horváth Sándor: A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Galó László: Furcsának találom, hogy ez külön napirend, a polgármester költségátalányát a költségvetési
napirenden belül tárgyaljuk.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
3/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete Jánszki
István Miklós alpolgármester tiszteletdíját kérésére 2013. január 1-tıl
megbízatásáig havi bruttó 80.000,- Ft-ban állapítja meg.

2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testületének …./2013. (…..) rendelete a
helyi adóról szóló 20/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Galó László képviselı
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, és 1 igen és 2 nem szavazattal nem
támogatta. Kérdésem az elıterjesztıhöz, hogy a két javaslat közül melyiket támogatja.
Galó László: Elküldtem a jegyzınek, hogy hogyan készítse elı a rendelettervezetet, miszerint
Pilisszentkereszten ne legyen építményadó. Azt szeretném, hogy a 2010. december 31 elıtti állapot
álljon vissza, hogy pilisszentkereszt mentes legyen az építményadó fizetési kötelezettség alól. Tisztába
vagyok azzal, hogy ez nem szociális kérdés mindenkinek. A költségvetetésben szerintem sok olyan
kiadás van, ami csökkenthetı.
Lendvai József: Azt látnia kell a bizottságnak, hogy a kiadások csökkentésével egyidejőleg az
önkormányzat jelentıs bevételi forrásoktól is elesett, így sajnos a feladatcsökkenés nem eredményezte
azt, hogy az önkormányzatnak többlet bevételei maradnának. Azt javaslom, hogy a zárszámadást
követıen vizsgáljuk felül az önkormányzat adórendeletét, melyben esetleg kidolgozásra kerülhetnek
szociális kedvezmények.
Galó László: Akinek van vér a pucájában az elfogadja a javaslatot.
Dr. Horváth Sándor: Kérlek ezt a kijelentést vond vissza. Ez nem merészség kérdése, az önkormányzat
mőködtetési képessége veszélybe kerülhet. Fontosnak tartom, hogy az adót tartsuk meg és forgassuk
vissza más célra. Tegyük igazságosabbá a helyi adót, de szükségesnek tartom, hogy a pl.
pályázatoknál önrésszel rendelkezzünk.
Galó László: Név szerinti szavazást javaslok.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a név szerinti szavazást támogatja.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítı határozati javaslatot, miszerint „Pilisszentkereszt község
Önkormányzatának képviselı-testülete a zárszámadást követıen felülvizsgálja helyi adó rendeletét a tavalyi
évben elıkészített anyag felhasználásával, a kedvezmények kibıvítése érdekében.”

A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
3/B/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselı-testülete a
zárszámadást követıen felülvizsgálja helyi adó rendeletét a tavalyi évben
elıkészített anyag felhasználásával, a kedvezmények kibıvítése érdekében.
NÉV SZERINTI SZAVAZÁS:
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet A) változatát.
Fazekas László
NEM
Galó László
IGEN
dr. Horváth Sándor
NEM
Jánszki István
IGEN
Lendvai József
NEM
Mikusik Gábor
IGEN
Rusznyák János
NEM
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 3 igen 4 nem szavazattal a rendelettervezetet nem fogadta el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet B) változatát.
Fazekas László
NEM
Galó László
NEM
dr. Horváth Sándor
NEM
Jánszki István
NEM
Lendvai József
NEM
Mikusik Gábor
NEM
Rusznyák János
NEM
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 nem szavazattal a rendelettervezetet nem fogadta el.

3./Napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulója
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Lendvai József: Az orvosi ügyelet kérte a támogatás 77 ezer forinttal történı megemelését. A bizottsági
ülésen szó volt a dolgozók cafetéria keretének emelésérıl is, melyet a bizottság támogatott. Errıl is
döntenünk kell.
Galó László: Támogatom.
Dr. Horváth Sándor: A civil alapra további 400 ezer forintot tervezzünk az általános tartalék terhére.
Rusznyák János: Javaslom a vita lezárást, már végig tárgyaltuk a bizottsági ülésen is.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a vita lezárásáról.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 1 igen 5 nem 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
Galó László: Véleményem szerint a polgármester nem jár jól a költségátalány megállapításával.
Lendvai József: Kérem kizárásomat a döntéshozatalból.
A polgármester szavazásra teszi fel a kizárásról szóló javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a döntéshozatalból Lendvai József polgármestert
kérésére kizárta.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a költségátalány megállapításáról.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
4/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
polgármester számára 2013. január 1-tıl havonta költségátalányt állapít meg,
melynek mértéke az egyhavi illetményének 20 %-a, azaz havi bruttó
85.000,- Ft.
Galó László: Javaslom, hogy a Polgármesteri hivatalnál a dologi kiadások fıösszegénél csökkentsünk 500
ezer forintot, és így csökkentsük az ingatlan eladásra beállított összeget.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 1 igen 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az orvosi ügyelet emelt összegő támogatásáról az
általános tartalék terhére.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
5/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Pomáz
Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.-nek adott támogatás éves összegét 403.000,Ft-ban határozza meg az általános tartalék terhére.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a civil alap további 400 ezer forinttal történı
megemelését az általános tartalék terhére.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
6/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 2013. évi
költségvetés tervezetében az általános tartalékból további 400 ezer forint
összeget tervez a civil pályázati alapba.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a civil éves összegérıl
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
7/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 2013. évi
költségvetés tervezetében 1,4 millió forint összeget tervez a civil pályázati
alapba.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a dolgozók éves cafetéria összegérıl.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
8/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Közösségi
ház, az Óvoda és a Konyha, továbbá az önkormányzat közalkalmazottai és
mtv. hatálya alá tartozó dolgozói tekintetében a cafetéria összegét havi
8.000,- Ft + járulék összegben állapítja meg 2013. évre.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a köztisztviselık éves cafetéria összegérıl.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

9/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Polgármesteri hivatal köztisztviselıi tekintetében az éves cafetéria keretet
bruttó 200.000,- Ft/fı összegben állapítja meg.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
10/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete felkéri a
jegyzıt, a polgármestert, és a pénzügyi ügyintézıket, hogy a segédtáblák
alapján elkészített fıösszegeket a 2013. évi költségvetési rendelet
mellékletein vezessék át, és a 2013. február 14-i ülésre terjesszék be
elfogadásra a képviselı-testület elé.
Lendvai József: ügyrendi javaslatom, hogy az ülés idıtartamát 1 órával hosszabbítsuk meg.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
Lendvai József: ügyrendi javaslatom, hogy a 11. napirendi pontot tárgyaljuk soron következıként a
megjelent tagra tekintettel.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

11./Napirend: Pénzügyi bizottság külsı tagjának megválasztása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Galda Béláné: Köszönöm, a megbízatást vállalom.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
11/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete Galda Bélánét a
Pénzügyi bizottság külsı tagjának megválasztja.
Határidı: azonnal
A polgármester felkéri a képviselı-testületet, hogy az eskütételhez álljanak fel.
Eskü
4./Napirend: DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zrt. részvényvásárlási ügye
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
12/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete jelen
határozatával úgy dönt, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zrt.ben tulajdonossá kíván válni 1 db törzsrészvény megvásárlásával 11.000,Ft, azaz tizenegyezer forint (a törzsrészvény névértékével megegyezı)
értében. A képviselı-testület elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı
részvény – adásvételi szerzıdést, és felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírásával.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

5./Napirend: Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolt.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta, és ezzel:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testülete megalkotja az
1/2013. (I. 28.) rendeletét az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (I. 17.)
rendelet módosításáról.

6./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. mőködésével kapcsolatos döntések meghozatala
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Galó László: Miért tárgyaljuk most a közszolgáltatási szerzıdést? Javaslom a vita lezárását.
Lendvai József: Ez egy fontos napirend.
Galó László: Visszavonom.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
14/2013. sz. önkormányzati határozat:
1.
Kötelezı mellékletek benyújtása az illetékes Cégbírósághoz
A Pilisi Klastrom Nonprofit Koráltolt Felelısségő Társaság
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
(cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-121627)
(a Társaság)
alapítója: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
(az Alapító)
ezennel az alábbi alapítói határozatokat hozza:
A társaságok részére 2011. december 30-án került kihirdetésre a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, (Gt.) a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), továbbá
az ezekkel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. számú törvény által elıírt
kötelezı módosítás, amelyet legkésıbb 2013. február 1. napjáig szükséges a Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága részére megküldeni.
1.
1/2013.01.14. számú határozat
Az Alapító megállapítja, hogy a hatályos Alapító Okirata mindenben megfelel a fenti jogszabályhelyek
rendelkezéseinek, kizárólag a székhely igazolásnak kell eleget tenni, azaz a székhely használatára vonatkozó
tulajdonosi nyilatkozatot, valamint az ingatlan tulajdoni lapját szükséges a Cégbíróság részére megküldeni.
Jelen eljárás során a kötelezı elemek kerülnek a cégnyilvántartásba bejelentésre, erre tekintettel a
társaságnak nem szükséges illetéket valamint közzétételi díjat megfizetnie a Ctv. 129.§ (4) bek. alapján.
Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetıjét, hogy gondoskodjon a fenti változásokhoz kapcsolódóan
szükségessé vált cégbírósági eljárás lebonyolításáról, illetıleg az illetékes Cégbíróság elıtti eljárásra
megbízza a Fodor Ügyvédi Irodát (2000 Szentendre, Duna-korzó 20/A. fszt. 1.) eljáró dr. Fodor Krisztina
ügyvédet, aki az okiratokat cégnyilvántartási eljárás keretében benyújtja a Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága részére 30 napon belül.

7./Napirend: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdés elfogadása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt és
elfogadásra javasolt.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
15/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete az
elıterjesztés mellékletét képezı vagyonkezelési szerzıdést a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal elfogadja. A képviselı-testület felhatalmazza
a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

8./Napirend: Polgármester 2013. évi szabadságolási terve
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

16/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete
polgármester 2013. évi szabadságolási tervét tudomásul veszi.

a

Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

9./Napirend: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú) villamos energia
ellátása 20 ill. 1 kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítés ügyben
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor: Javaslom, hogy napoljuk el a napirendet.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
17/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a SAG
Mérnökiroda KFT tulajdonosi hozzájárulás megadása ügyében történt
megkeresését 2013. február 14-i ülésén újra tárgyalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

10./Napirend: Tájékoztatás a Jegyzı 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményeinek értékelésérıl
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
18/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a jegyzı
2012. évi teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf
Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

Lendvai József
polgármester sk.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2013. (I.28.) rendelete
az étkezési térítési díjakról szóló
1/2007. (I. 17.) rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (I. 17.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A R. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép
2. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát
veszti.

Pilisszentkereszt, 2013. január 24.

Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

Lendvai József
polgármester sk.

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2013. január 28.

Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

Melléklet a 1/2013. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma)
2013. január 1-jétıl

Ellátott
óvodásgyermek:
(napi 3x étkezés)

Nyersanyagnorma
260

Térítési díj
330.-ft

általános iskolás:
(menzás)

218

280.-ft

általános iskolás:
(napi 3x étkezés)

353

450.-ft

alkalmazottak
(ebéd)
vendégebéd:

284

555.-ft

284

770.-ft

284

555.-ft

általános iskola alkalmazotti
(ebéd)

