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A Helyi Választási Iroda közleménye

Tisztelt Választópolgárok!
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2014. október 12-én kerül sor. A
választás kapcsán szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos tudnivalóra.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgároknak továbbra is lehetőségük van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár 2014. január 1-től kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba vételét. A választópolgár
azon a településen szerepelhet a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételt 2014. szeptember 26. (péntek) 16-óráig kérhetik a
választópolgárok.
b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár
2014. január 1-jétől kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
n a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
n az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
n 
a szavazólap önálló kitöltéséhez
Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

n akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille írással ellátott szavazósablon
igénylésének határideje 2014. október
3. (péntek) 16-óra, míg egyéb szavazási
segítség iránti kérelem 2014. október 10.
(péntek) 16-óráig nyújtható be. Az ezt
követően beérkező kérelem hatálya már
csak a következő általános vagy időközi
választásra terjedhet ki.
c) személyes adatai kiadása megtiltása
A jelölő szervezetek és a független jelöltek
kérhetik, hogy a választási kampány céljára
a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes
adatai választási kampány célokra átadásra
kerüljenek, 2014. január 1-től adatainak
kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.
Szavazás a lakóhelytől távol,
a bejelentett tartózkodási helyen
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet
CSAK az a választópolgár nyújthat be,
akinek a 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége legalább
2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014. október 10-én (péntek)
16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme
szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2014. október 10-én
(péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a 2014. október 10-én
(péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, 2014. október
12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési név,
születési hely, anyja neve, személyi azonosító, igénylés), az igénylés indokával és
aláírásával ellátott bejelentésben.
A fenti kérelmek benyújthatók
n személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
n levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők
a www.pilisszentkereszt.hu Helyi önkormányzati képviselő és polgármester rovaton belül, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (www.nvi.hu) is.
A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítők választópolgárok részére történő
postázásának határideje 2014. augusztus 25.
A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal választási irodája hétfőtől-péntekig
8-16-óra között fogadja a tisztelt választópolgárokat.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Baranyák Szilvia, HVI vezető:
26/547-501
Berecz Miklósné, HVI vezetőhelyettes:
26/547-500
Baranyák Szilvia
HVI vezetője
Pilisszentkereszt, 2014. július 25.
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Tájékoztató Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
97/2014. (VIII.26.) sz. önkormányzati határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-a értelmében megválasztotta a Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait. A Helyi Választási Bizottság a 2014.
október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásától a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig működik.
A Helyi Választási Bizottság 2014. augusztus
28-án tartotta alakuló ülését.

Tagok:
Mustosné Bolyky Zsuzsanna – elnök
Spiegelhalter Anna – elnökhelyettes
Papucsek Márta – tag
Póttagok:
Bajákné Szmetana Renáta
Papucsekné Peschák Zsuzsanna
Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Telefonszám: 26/547-500, fax: 26/347-599, e-mail: jegyzo@pilisszentkereszt.hu
Baranyák Szilvia – HVI Vezető
Pilisszentkereszt, 2014. augusztus 28.

Helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás
Tisztelt
Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda az alábbiakban tájékoztatja Önöket a
2014. október 12-re kitűzött helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választáson nyilvántartásba vett jelöltekről.
A Helyi Választási Bizottság
2014. szeptember 8-án sorsolta a
polgármester- és képviselőjelöltek szavazólapon lévő sorrendjét
az alábbiak szerint.
Baranyák Szilvia
Helyi Választási Iroda Vezetője
Pilisszentkereszt,
2014. szeptember 9.

Jelölt neve:
Becságh András
Lendvai József
Peller Márton
Orosházi Géza
Jelölt neve:
Mikusik Gábor
Pócs Gábor
Orosházi Géza
Becságh András
Berényi Ildikó
Galda Levente
Vargyai Györgyi
Jánszki István
Rusznyák János
Mikusik Róbert
Galó László
Fazekas László

Polgármester jelöltek:
Jelölő szervezet:
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Képviselő jelöltek:
Jelölő szervezet:
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Tisztelt
Választópolgárok!

A Helyi Választási Iroda az alábbiakban tájékoztatja Önöket a
2014. október 12-re kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választására nyilvántartásba
vett jelöltekről.
A Helyi Választási Bizottság
2014. szeptember 8-án sorsolta a
német és a szlovák képviselőjelöltek szavazólapon lévő sorrendjét az alábbiak szerint.
Baranyák Szilvia
Helyi Választási Iroda Vezetője
Pilisszentkereszt,
2014. szeptember 9.
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Jelölt neve:
Orbán Vilmos
Rusznyák János
Dr. Graf Zoltán
Mák Flóra
Klausz Miklós
Jelölt neve:
Szivek Józsefné
Fuhl Imre
Papné Galda Tímea
Demjén Tamásné
Marta Demjénová
Szeifert Annamária
Szova István Jánosné

Német képviselőjelöltek:
Jelölő szervezet:
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
Szlovák képviselőjelöltek:
Jelölő szervezet:
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület
Identita Szlovák Egyesület
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület
Identita Szlovák Egyesület
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Egyesület
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Polgármesteri beszámoló a 2010-2014 közötti időszakról
Lendvai József polgármester beszámolója

Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság
a) Önkormányzatunk kft-je útján üzemeltette a Dobogókői parkolókat és közvécét, valamint Dobogókő útjait és közterületeit 2
fő állandó alkalmazottat, illetve alkalmi munkavállalókat foglalkoztatva. A közterületek, valamint az aszfaltos és a murvás utak
karbantartásához és a nagyrészt kertészeti jellegű vállalkozási
tevékenységéhez igénybe vette az önkormányzat közmunkásait is.
Alkalmazottai végezték el intézményeink belső és külső festését is.
A Kft. által üzemeltetett közvécé bevétele az elmúlt évekhez
képest kb. a nyolcszorosára, a parkolók üzemeltetésének nettó bevétele a másfél-kétszeresére nőtt. Az útjavítások fajlagos költsége a
felére csökkent a Kft. bevonásával.
b) Önkormányzatunk a különböző közmunkaprogramok (hosszú
távú, téli, értékteremtő, Start) keretében évente 15-18 közmunkást,
nyaranta 5 diákot foglalkoztathatott rövidebb-hosszabb ideig. Általában bérük és járulékaik 75-80 %-ának támogatásával, mindez
évente 4-5 millió forint támogatást jelentett. A hosszú távú program keretében két alkalommal mintegy 1-1 millió Ft értékben tudott önkormányzatunk gépeket, eszközöket vásárolni.
Az önkormányzat közmunkásaival, közhasznú tevékenység
keretében segítséget nyújtott a dobogókői Siketek Mária kegyhely
felújításához, a Petőfi utcai, a Fő utcai és a Tavasz utcai leégett
ház helyreállításához, a Pálos közben lévő ingatlan ivóvíz-ellátási
problémájának megoldásához, és a régi ravatalozó, valamint plébánia-épületrész lebontásához.
Településfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés

a) Hatályba lépett az új Rendezési Terv és azon belül az új HÉSZ.
b) Megtörtént valamennyi nagy pályázatunk lezárása. Ez magába
foglalta a helyszíni záró szemléket, a szükséges hiánypótlásokat, a
garanciális javításokat és a pénzügyi zárást.
A KMOP-2.1.1/B-2009-0025 „Belterületi utak fejlesztése” pályázat keretében megépült Tavasz utca és Kossuth Lajos utca felső szakasz összértéke ~124 millió lett, a támogatás összege 86,75
millió Ft volt.
A KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040 „Faluközpont fejlesztése” pályázat elszámolható összköltsége ~72,2 millió Ft lett, a támogatás
összege 58,55 millió Ft volt.
A KMOP-3.1.1/A-2008-0006 „Pilisi Zöldút” pályázatunk által
17,73 millió Ft fejlesztést tudtunk aktiválni, nagyrészt Dobogókőre, melyből 14,93 millió Ft támogatás volt.
A pályázatok önrészéhez felvett fejlesztési hiteleket, valamint
az egészségház építéséhez felvett hitel maradék részét, mindösszesen ~58,6 millió forintot a Magyar Állam adósságrendezés során
átvállalta. Így közel 220 millió forintot sikerült külső forrásból településünk fejlesztésére behozni.
c) Megépültek és átadásra kerültek a forgalomcsillapító szigetek és
gyalogátkelőhelyek a hozzájuk kapcsolódó közvilágítás-bővítéssel.
A megvalósult beruházások összköltsége 33,55 millió Ft lett, melyből önkormányzatunk önrésze ~5 millió Ft (15%) volt. Az önrésznél ~2 millió Ft tervezési költséget számoltunk el.
d) Önerős fejlesztésként elkészült az Erdősor utca közvilágítása
bruttó 5,5 millió forintos költséggel. Az önkormányzat elkészíttette a Pilisszántói út közvilágítás-hálózatának bővítéséhez szükséges
kiviteli terveket.
e) Az önkormányzat önerős beruházásként kiépítette a templom
és a Dera patak közötti járdaszakaszt mintegy 2,4 millió forintért.
f) Tisztítható és karbantartható vízátereszeket építettünk a Forrás
utca végén az erdészeti szérűskert után, valamint az alsó-Dobogókői úton, felújítottuk a Szőlő utcai rácsos átereszt. Több helyen az
utak melletti vízelvezető árkokat mélyítettük, illetve helyreállítottuk.

A Magyar Közút felújította a Dera-patakon átívelő régi, műemlék
kőhidunkat.
g) Megtörtént az alsó-Dobogókői út bevezető szakaszának a helyreállítása és javítása, a dobogókői murvás utak és sétányok karbantartása és felújítása, Pilisszentkereszten a Hársfa utca lejtős szakaszán vízvető bordák beépítésével az útjavítás, az Erdősor utca
és az Ibolya utca javítása. Folyamatos volt az egyéb murvás utak
kátyúzása, valamint az aszfaltos utak kátyúzása a település teljes
területén.
h) A Pilisi Parkerdő Zrt. által adományozott rönkfákból, az önkormányzat dolgozói és közmunkásai szakipari munkájával elkészült
4 db erdei asztal-pad garnitúrát helyeztünk ki közösségi tereinkre. 1-1 garnitúra került az iskola, valamint az óvoda játszóterére, 2
garnitúra a tájház udvarára.
i) Dobogókőn: a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közreműködésével
felújításra került a nyilvános WC, a parkoló előtti körágyás a zászlórudakkal, és a térkép előtti terület. A parkoló és a Bohémtanya
közötti területre homokozó került, cölöpkerítéssel elválasztva a
zöldparkolótól. Dobogókő közterületeire 10 db egyedi, saját készítésű pad, 20 db útbaigazító tábla, és több kresztábla került kihelyezésre, a köztéri szemetesek felújítás után fedelet kaptak. Az alsó
parkolóból a szánkópályához egy széles gyalogút lett kialakítva,
valamint egy, a biztonságot növelő sövénykerítés épült az út mellé.
A szennyvíztisztító telephez vezető út végén lévő terület ki lett tisztítva, komposztáló hely lett kialakítva, mely az út elejére telepített
sorompóval lett levédve.
Az utak téli takarítását jelzőkarók kihelyezése segíti.
j) Elkészültek a Fő utca bal oldalán a bolttól a Dera-patakig tartó
szakaszra a zárt csapadékvíz-csatorna, és a templomig a parkolósáv és buszmegálló pár építésére, valamint a Pilisszántói út bal
oldalán a temetőtől a patakig tartó szakaszra a zárt csapadékvízelvezetésre és gyalogjárda építésére vonatkozó kiviteli tervek. Közbeszerzésre is elő lettek készítve.
k) Bevezettük a szállásadók részére a Pilisszentkereszt kártya
rendszert és fejlesztési pályázati alapot képeztünk turisztikai fejlesztések számára költségvetésünkben.
Önkormányzati intézmények felújítása

Óvoda: Szülői segítséggel új csoportszobát alakítottunk ki és rendeztünk be;
n teljesen felújítottuk az óvoda földszinti mosdóját 2,6 millió forint költséggel;
n önerőből áthelyeztük az óvodai játszóteret a hivatal mögötti
területről az iskolai játszótér mögé, a szabványoknak megfelelően
felújítva a játszóeszközöket és kialakítva az új helyüket.
Iskola: Az önkormányzat dolgozóinak és közmunkásainak munkájával teljesen felújítottuk az általános iskola ebédlőjét, valamint
az alsós tantermeket;
n műanyag nyílászárókra cseréltünk valamennyi bejárati ajtót 2
millió Ft költséggel;
n megtörtént a vízhálózat különválasztása az óvoda rendszerétől,
és mérővel történő ellátása;
n felújítottuk az aszfaltos sportpálya kapuit és kosárlabdapalánkjait, valamint a távolugrógödröt.
Közösségi Ház: a bejárati ajtó, valamint a nagyterem ablakait műanyag nyílászárókra cseréltettük;
n felújítottuk a kistermet;
bővítettük a könyvtár könyvállományát és bútorzatát, valamint a
nagyterem székállományát;
n az E-Star-ral fennálló hosszú távú hőszolgáltatási szerződésből
történő kivásárlással csökkentettük a működtetés költségeit;
n a büfé helyén gyermeksziget kezdi el működését.
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Tájház: külső-belső tatarozás, festés-mázolás, az állomány leltározása, rendszeres nyitva tartással működésének újraindítása és hivatalossá tétele;
n udvarán zarándokpont kialakítása erdei padokkal és asztalokkal, pecsételő hellyé válás.
Önkormányzati tanácsterem: a felső szint irodáinak átvétele után
külső és belső felújítás, festés-mázolás elvégzése, kazáncsere.
Polgármesteri Hivatal: kazáncsere, informatikai rendszer korszerűsítése gépek vásárlásával.
Egyéb ingatlanok: felújíttattuk az egészségház előtti lépcsőt;
fel lettek újítva a vandalizmus áldozataivá vált üveges buszváróink,
valamint a Pomázi út elején álló beton buszváró és a kétbükkfanyergi buszváró;
n felújítottuk a labdarúgópálya nézőtéri padjait, a sportöltöző épületéhez új vízvezetéket és aknát építettünk ki.
n Részben helyreállítottuk az Emlékparkot, áthelyezve ide az I.
világháborús emlékművet az iskola udvarából, valamint Gertrudis
királyné emlékhelyének kialakításában vettünk részt.
Település-üzemeltetés

a) Szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését.
Az önkormányzat problémamentesen üzemeltette intézményeit,
a nemzetiségi óvodát és az általános iskolát, a Közösségi Házat és
a tájházat, a Polgármesteri Hivatalt és tanácstermének épületét, és
a védőnői szolgálatot.
b) Közterületeinket az év minden szakában folyamatosan karbantartottuk, kaszálással, az utak menti bozótos részek megtisztításával, a vízelvezető árkok tisztításával.
Dobogókő közterületeinek üzemeltetését és karbantartását az
önkormányzat saját kft-je bevonásával végezte el.
A temető és a mellette lévő parkoló folyamatos karbantartását
közmunkásaink végezték. Besegítettünk a templomkert és más egyházi ingatlanok karbantartásába is.
Folyamatosan karbantartottuk a focipályát. Viseltük az öltözőépület üzemeltetésének költségeit és végeztük annak karbantartását.
c) A Dera-patak és a Kovácsi-patak medrét a víz elfolyását akadályozó növényzettől, száraz fáktól, szeméttől megtisztítottuk, két
kisméretű átereszt visszabontottunk. Elkészült a Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvélemény.
Megtörtént a forgalmi rendet szabályozó közúti táblák felmérése, ellenőrzése és pótlása Dobogókőn és Pilisszentkereszten.
d) Új közszolgáltatási szerződéssel biztosítottuk a szemétszállítás
és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés folyamatosságát.
Elkezdtük közterületi ivókútjaink mérősítését.
Elindítottuk a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közterületként használt területek tulajdonjogának rendezését.
e) A lakosság tájékoztatása érdekében közel kéthavi rendszerességgel önkormányzati hírújságot jelentettünk meg.
f) Újjáalakult a járási rendszer. A megalakult járási hivatal részére ügysegédi irodát nyitottunk hivatalunkban Pilisszentkereszten,
ahol helyben segítik lakosaink kiszolgálását ügyeik intézésében havi rendszerességgel.
g) Állami fenntartásba és üzemeltetésbe került át általános iskolánk.
Támogatások

a) Együttműködés az Egyházzal a temető közös üzemeltetésében, a
megalkotott „Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás” szerint éves
szinten 500.000,- Ft hozzájárulással, valamint a temető területének
karbantartásával. Közös ünnepeket és rendezvényeket szerveztünk
az egyházzal. Helyi kegyhelyek (szentkút, kálvária) fenntartását és
felújítását támogattuk.
Elősegítettük a helyi Karitász szervezet megalakítását és együttműködően segítettük tevékenységét.
b) Civil szervezetek támogatása – az önkormányzat a civil pályázati

alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC tae-kwon-do
és labdarúgó szakosztálya működéséhez; a Pilissszentkereszti Iskoláért Alapítványnak, a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek,
és a Somvirág Egyesületnek programjaikhoz.
Egyedi döntés alapján nyújtott a PILE SC-nek támogatást az
utánpótlás-nevelés beindításához, a TAO-s pályázatok önrészéhez
az önkormányzat.
Egyedi támogatásokat nyújtottunk még rendezvényekre, évfordulókra – Pilis Néptánccsoport, PILE SC labdarúgó szakosztály.
Közösségi tereinket kedvezményesen vehetik igénybe programjaikhoz.
c) Támogattuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokat működésükben és programjaik szervezésében. A Fánkfesztivál megrendezését
évente 200.000,- forinttal támogattuk.
d) A Pomázi Önkéntes tűzoltóság támogatása évi közel 700. 000
Ft-tal. Több mint 400.000,- Ft-tal a Pomázi Orvosi Ügyelet működését; évi ~250.000 – 750.000,- Ft-tal a Szent Miklós Alapítványt a
családsegítő szolgálat működtetésében és a Pomázi Gyermekvédelmi Szolgálatot a gyermekvédelmi feladatok ellátásában; 216.000,Ft-tal a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek befogásának elvégzésében támogattuk.
e) A közmunka program keretében munkanélküliek foglalkoztatását támogattuk.
f) Felsőfokú iskolába járó gyermekek ösztöndíj programját támogattuk.
g) Újabb ultrahang készülék járási beszerzését támogattuk 325.000
forinttal.
h) Önkormányzatunk mintegy 170.000,- forintos támogatást utalt el
a dunai árvíz károsultjai megsegítésére.
i) A Közösségi Ház csoportjaiként anyagilag is támogatjuk a Színjátszó Kör, a Néptánc-együttes és a Pávakör működését.
Kisebb támogatást nyújtottunk iskolai versenyek és programok
megrendezéséhez és az iskola nyári táborához.
j) Pályázati támogatással, szociális tűzifával segítettünk rászoruló
családokat, valamint több alkalommal rászoruló pilisszentkereszti
lakosnak élelmiszercsomagot tudtunk osztani a Magyar Vöröskereszt jóvoltából.
Kapcsolatok, programok

a) Testvérközségi szerződést kötöttünk a szlovákiai Pilissel és szerződésünket megújítottuk Nagyölveddel. Testvérközségi találkozókat szerveztünk és rendszeres kapcsolatot tartottunk testvérközségeinkkel, Blatnéval, Nagyölveddel, Kézdiszentkereszttel és Pilissel.
b) 2013-as megszűnéséig tagjai voltunk a Dunakanyar-Pilis Kistérségi Társulásnak, kistérségünk településeivel szoros kapcsolatot
tartottunk és tartunk az új járási rendszerben is.
c) Tagként vettünk részt az Ister Granum EGTC-ben, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségében, a Pilisi Régió Egyesületében, a Pest Megyei Mária
Út Egyesületben, és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban.
d) Méltó módon megtartottuk nemzeti ünnepeinket és helyi ünnepeinket (gyertyagyújtás, idősek napja, pedagógusnap, költészet napja, stb.). Az egyházzal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, intézményeinkkel és civilszervezetekkel közösen programokat szerveztünk
és bonyolítottunk le (pl.: Cirill-Metód ünnep, búcsúsok fogadása,
Klastrom-nap, Szent Erzsébet ünnepe, Gertrudis királyné halálának
800. éves évfordulója, kiállítások, koncertek, adventi programok,
stb.).
e) Minden évben megrendeztük a Pilisi Klastrom Fesztivált. Az elmúlt három alkalommal a fő műsorszámot a helyi Színjátszó Kör
előadása jelentette.
f) Önerősen illetve országos programhoz igazodva („Itthon vagy
– Magyarország, szeretlek!”), központi támogatással utcabálokat
rendeztünk.
Lendvai József polgármester
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Polgármesterjelöltek
Becságh András
Polgármesterés képviselőjelölt
BECSÁGH
ANDRÁS
vagyok.
Budapesten
születtem
1955-ben.
Huszonötödik éve élek
Szentkereszten. 1977-ben
szereztem építőmérnöki diplomát. Földmérőként
kezdtem, az építőiparban folytattam. Életem,
munkám során vagy éppenséggel a falu alpolgármesterként 2006-2010 között volt időm megtanulni, hogy mindenki kedvére tenni nem lehet.
A közéletben töltött évek tanulsága az, hogy az
emberek mind emberből vannak, tehát legtöbbjüket saját, személyes, jobb esetben csoportérdekeik vezérlik. Ezek az eltérő érdekek könnyen
szétfeszítik a közös terveket. Összeegyeztetni
őket egyáltalán nem egyszerű.
Idén úgy látszik mégis sikerült igazi kampánytémát találnom. Polgármester-jelöltként a
legsürgetőbbnek az építményadó eltörlését tartom, de nemcsak felfüggeszteni mindössze egy
évre, miként most tervezik, csak hogy legyen
idejük behajtani a hátralékokat, hanem ismétlem
eltörölni. Erre igenis megvan a fedezet, ahogy
megvolt a pénz a Dobogókői úti felső buszmegállóhoz, méghozzá kész tervekkel, engedélyekkel együtt. Aztán ami még fontos: utak, járdák,
árkok – a tornatermet már nem is merem említeni. Ha már álmodozunk, akkor legyen inkább
stadion. Tornaórát abban is lehetne tartani.
Régi komoly vágyam, célom egy élhető falu, ahol odafigyelnek öregre-fiatalra, kicsirenagyra. Ahol a vezetőknek gondja van a falura.
Óvják értékeit, jó gazda módjára gazdálkodnak,
gondoskodnak mindennapjairól, fejlődéséről is.
Támogassanak ebben!
Lendvai József
Polgármesterjelölt
Született: 1961.08.31. Pilisszentkereszt.
Foglalkozása: Pilisszentkereszt polgármestere.
Végzettsége: biológusvegyész mérnök. Családi
állapota: nős (felesége Márti – ápolónő).
Gyerekei száma: 3 felnőtt (Kriszti - friss diplomás; Klaudia - egyetemista, Kornél – egyetemista és focista)
Tisztelt Pilisszentkeresztiek!
Az elmúlt két ciklusban a magyar önkormányzatiság legnehezebb éveiben bízták rám a falu
vezetését. A szűkös esztendőkben is sikerült
hitelek és az önkormányzati vagyon felélése
nélkül, az Önök részvételével megtartani önkormányzatunk működőképességét, sőt pályázatok
révén közel 300 millió forinttal növelni falunk
vagyonát. Az országban bekövetkezett pozitív
változások az idei évre az önkormányzatokhoz
is elértek. Csak az engedélyezés bürokratikussága akadályozott meg bennünket abban, hogy
a közös teherviselés és jó gazdálkodás révén
létrejött fejlesztési alapunk 40 milliós részéből
a tervezett járda és útfejlesztéseket idén megvalósítsuk. Az óvoda felújítása és a tornaterem
építése is kézzelfogható közelségbe került. Az
Önök támogatásával, töretlen hittel és megújult
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lendülettel folytatni szeretném e megkezdett
munkát. A békés, nyugodt Pilisszentkereszt további fejlődésén dolgozni, továbbra is hitelesen
és hit-teljesen vezetni és szolgálni szeretett falumat, Önöket.
Orosházi Géza
Polgármesterés képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgár!
Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzam.
57 éves vagyok, jelenleg
szolgálati járadékos. A
rendőrség kötelékéből vonultam szolgálati nyugállományba. Egy gyermekem van, aki jelenleg
Budapesten dolgozik. Feleségemmel, aki általános iskolai tanár községünkben, és fiammal
1996-ban költöztünk Pilisszentkeresztre.
Idén mind polgármesternek, mind pedig képviselőnek jelöltettem magam az önkormányzati
választásokon. A polgármesteri tevékenységet
– megválasztásom esetén – társadalmi megbízatásként kívánom ellátni. Úgy érzem, hogy
eredményesen tudnám vezetni, képviselni településünket.
Fő célomnak tartom a közbiztonság és a rend
szinten tartását, esetleges javítását. Szeretném
településünket tovább fejleszteni, infrastruktúráját javítani. Kiemelt feladatnak tekintem a
település járdákkal történő ellátását, valamint
anyagi lehetőségeinkhez mérten az úthálózat
fejlesztését, javítását. Fontos feladat a sport fejlesztése és az öntevékeny civil kezdeményezések
támogatása. Lényeges, hogy színvonalas óvodai,
iskolai ellátást tudjunk biztosítani a településünkön élő gyermekek részére. Kiemelt feladat a településen élő nemzetiségek jogainak biztosítása
- részben azért, hogy elkerüljük a korábban előforduló konfliktusok létrejöttét – és elsősorban
hagyományaink ápolása, színvonalas kulturális
életünk továbbfejlesztése.
Jó lenne végre azt is elérni, hogy Dobogókővel kapcsolatosan közös célokról, azok megvalósításáról és közösen elért eredményekről is
beszélhetnénk.
Természeti környezetünk megóvása, illetve
ezen keresztül az adottságok jobb kihasználása
is fontos számomra.
Elsődleges célom, hogy a település életében
az eredményes és előremutató, jó kezdeményezéseket tovább vigyem, az esetleges hibákat kijavítsam.
Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat
az önkormányzati választásokon, polgármester-,
illetve képviselőjelöltként.
Peller Márton
Polgármesterjelölt
Tisztelt Választópolgárok, Pilisszentkereszt és
Dobogókő lakói!
Köszönöm ajánlásukat,
amellyel megtiszteltek,
ezáltal falunk polgármes-

terjelöltje lettem.
Peller Márton vagyok, 47 éves, két nagykorú fiúgyermek édesapja.
Felsőfokú műszaki végzettséggel és gazda-

sági szervező másoddiplomával rendelkezem.
Eddigi munkáim az építőiparhoz, valamint
a versenyszférához köthetők. Dolgoztam minőségellenőrzési vezetőként, multinacionális
vállalat menedzsereként és jelenleg egy magyar
tulajdonú cég kereskedelmi vezetője vagyok.
Az alábbi felsorolással szeretnék azoknak
segíteni, akiknek csak rémlik, hogy ismernek:
– Az idősebb korosztály számára lehetek: vňuk
Emke Pellerovej a Gyuri báčovi ako aj vňuk
Poštárovej Mári a Gyulu.
– A középkorúak a zöldséges Gerti néni és a
hentes Matyi bácsi legkisebb fiaként ismerhetnek.
– A faluban vásárlók részére én vagyok az
EZ+AZ-os Gabika férje.
– Az ifjúság Peller Marci és Gábor apukájaként
ismerhetnek.
– Dobogókőiek a Matyi Büfés Matyi bácsi fiaként.
– A kutyásoknak talán a boxer kutyával sétáló
pasiként lehetek ismerős.
Terveimről, elképzeléseimről egy külön kiadványban fogom tájékoztatni a lakosságot.
Hiszem, hogy határozott vezetőként, széleskörű összefogással, a lakosság érdekeit képviselve megvalósulnak céljaink.
Támogassanak szavazatukkal, hogy új lendülettel együttműködhessünk falunk fejlődéséért!

képviselőjelöltek
Berényi Ildikó
Képviselőjelölt
2001 óta élek családommal Pilisszentkereszten.
Bár gyökereim Szenteshez kötnek, úgy érzem, az évek folyamán
pilisszentkereszti lettem.
Pályámat általános iskolai tanítóként kezdtem
Budapesten, a későbbiekben művelődésszervező
és okleveles andragógus diplomákat szereztem az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2004 óta
dolgozom a közművelődésben, 2007-től vagyok
a helyi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.
Munkám során sikerült megismernem a település
többnemzetiségű színes hagyományait, kultúráját. A különböző rendezvényeken megismerhettem a falu lakosait a kisgyerekektől egészen az
idős korosztályig. Több civil szervezet és közösség aktív tagja vagyok. Egy település lakosságának a közérzetét nagymértékben meghatározza,
hogy milyen a kulturális élet, amely szociális
funkciót is betölt, összetartja a helyi közösségeket, tartást és identitást adva. Ennek érdekében
fontosnak tartom falunkban az infrastrukturális
fejlesztéseket, intézményeink felújítását, kulturális célú beruházásokat (Klastrom projekt), a turizmus fejlesztését, a kulturális turizmusban rejlő
lehetőségek hatékonyabb kihasználását, a település önfenntartó képességének erősítését. Helyiek
vállalkozási lehetőségeinek bővítését (gazdálkodás, gyógynövény-termesztés stb.). Ami a legfontosabb, hogy céljaink elérésére csak egy összetartó közösség képes.
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Fazekas László
Képviselőjelölt
1972 óta élek családommal Pilisszentkereszten.
A Dunamenti Regionális
Vízműveknél dolgozom
30 éve. Az itt eltöltött évek
alatt úgy érzem, befogadott
a falu közössége. Ha bizalmat kapok a falu lakóitól,
képviselői munkám során fontos területnek tartanám a közbiztonság megerősítését, közterületeink
karbantartását, szépítését. Szakmámból adódóan
kiemelt figyelmet szánok a vízi közművek korszerűsítésének, fejlesztésének, illetve a forrásvizeink
hasznosításának. Úgy vélem, közös összefogással
szebbé és jobbá tehetjük Pilisszentkeresztet.
Galda Levente
Képviselőjelölt
Tisztelt Pilisszentkeresztiek!
Kedves Barátaim!
Az egymás mélyebb, hiteles, őszinte megismerését
célzó, empatikus, nyílt,
ill. kompromisszumkész
és objektív, intelligens párbeszéd, az egyenlőség,
lojalitás és együttműködés, valamint a demokratikus véleménynyilvánítás szabadságának megteremtése mellett az összefogás erejében – mint a
békés egymás mellett élés mindnyájunkat egyesítő alapkövében –, továbbá egy olyan világban
HISZEK, ahol a sokszínűség, tisztelet, alázat,
igyekezet és megértő elfogadás, az esetlegesen
fennálló viták vagy eltérő vélemények s nézetek,
a józanság, megfontoltság és következetesség, a
pozitív törekvések, ill. kulturális különbségek
jól megférnek egymás mellett, így építve tovább,
gazdagítva s öregbítve szülőfalunk hírnevét – határainkon innen és túl egyaránt –, egyben kiegészítve egymást Pilisszentkereszt-Dobogókő valamennyi lakója javára, közösségünk elhivatott
szolgálatában. Meggyőződésem, hogy szilárd
hittel és méltósággal csak egymást kölcsönösen
tisztelve, egymás értékeit el- és felismerve léphetünk előre a fejlődés útján. Településünk páratlan
lehetősége éppen annak sokszínűségében rejlik –
stílszerűen, államalapító Szent István királyunkat idézve: „…mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő.” Köszönöm megtisztelő
bizalmukat!
A köz szolgálatába vetett rendíthetetlen hittel:
Galda Levente
a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület (PKE)
független önkormányzati képviselőjelöltje
Galó László
Képviselőjelölt
30 éve élünk és tanítunk
Pilisszentkereszten feleségemmel; egy felnőtt fiunk
van. 2006-ban lettem először képviselő, jelenleg a
pénzügyi bizottság tagja
vagyok. Bemutatkozás helyett inkább képviselői
munkámról: több olyan javaslatom, előterjeszté-
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Jánszki István
Képviselőjelölt
Pilisszentkereszti születésű és lakosú vagyok.
Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, majd Esztergomban és Budapesten tanultam tovább. Híradástechnikai műszerészként
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Nős vagyok,
két gyermekem van. 2010-ben negyedik ciklusomat kezdtem meg képviselőként, amikor alpolgármesternek választottak. 2011-ben az időközi
választások után ismét alpolgármesternek választottak. Köszönöm mindazoknak, akik ismét
megtisztelnek bizalmukkal. Igyekszem méltón
támogatni falunk nemzetiségi és kulturális örökségét és továbbra is a lakosság érdekeit szolgálni.
Mikusik Gábor
Képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Mikusik Gábor vagyok. 1962. 11. 13-án születtem Budapesten. Pilisszentkereszten jártam
óvodába majd iskolába. Ezután Budapesten érettségiztem a Rippl Rónai Közlekedésgépészeti
Szakközépiskolában. 22 éves koromban megnősültem. Feleségem is pilisszentkereszti születésű,
öt gyermekünk van. Szeretünk Pilisszentkereszten élni. Három évvel ezelőtt beválasztottak a
képviselő-testületbe. A fiatalok sportolási lehetőségeit és az idősek megbecsülését képviseltem.
Azért jelöltettem magam újra, hogy ugyanezeket
a célokat még nagyobb erőfeszítéssel tudjam képviselni. Köszönöm az eddigi bizalmat, számítok a
jövőbeni támogatásukra.
Köszönettel: Mikusik Gábor
Mikusik Róbert
Képviselőjelölt
1971-ben születtem Szentendrén, Pilisszentkereszten élek. Ide jártam óvodába és itt végeztem
el az általános iskolát is. Középiskolai tanulmányaimat a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
iskolában végeztem, azóta is a szakmámban
dolgozom. Két fiúgyermekem van, feleségem
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sem volt, amely az iskolaépület korszerűbbé tételére vonatkozott, pl. ajtócserék, tantermek burkolatának cseréje. 2013. január 8-án nyújtottam be
a 2010 telén – akkor éppen nem voltam képviselő – bevezetett, és azelőtt a faluban nem létezett
építményadó eltörléséről szóló rendeletmódosítást. Az állam átvállalta ugyanis a falu adósságát, az iskola fenntartását, továbbá az új állami
finanszírozási rendszer sem tette szükségessé
az építményadót. Sajnos kellő számú szavazat
hiányában nem sikerült az eltörlést elérnem, de
azóta bizonyos kedvezményeket elfogadott a
képviselő-testület. Idén tettem javaslatot a Fő
utcai zárt csapadékvíz-elvezetés, parkolóhelyek
Forrás utcáig történő kiépítésére, melyet a képviselő-testület elfogadott, a kivitelezés azonban engedélyezett tervek hiányában késik. Támogattam
az egyházat, a sportot, a kultúrát, a civil szervezeteket stb. Kezdeményeztem a képviselői ülések
tévéközvetítését, illetve felvételét egy internetes
honlapra, de ez sajnos nem valósulhatott meg.
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is pilisszentkereszti születésű. Számtalan helyi
rendezvényen vettem részt és továbbra is aktívan
szeretnék részt venni a falu életében és munkámmal segíteni a lakosság érdekeit.
Rusznyák János
Képviselőjelölt
1948-ban születtem Pilisszentkereszten igen nagy
család nyolcadik gyermekeként. Sajnos csak
egyedül maradtam itt
Pilisszentkereszten lokálpatriótaként. A nyugdíjasok boldog életét élem.
Akik ismernek, tudják, hogy hosszú ideig voltam
építési vállalkozó, így a falut és lakosait nagyon
jól ismerem. Mint képviselő tudom, a problémákat, ismerem a falu anyagi helyzetét, ennélfogva igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni
a nehézségeket megoldani. Fontosnak tartom a
falunk egységét erősíteni, hiszen közös erővel
könnyebben tudjuk venni az akadályokat, a szép
Pilisszentkeresztért.
Vargyai Györgyi
Képviselőjelölt
Külön utakon járunk, más
a véleményünk, eltérően
cselekszünk, más és más
a motivációnk, különféle
háttérrel indultunk útnak, mégis ha ezeket az
eltéréseket elválasztjuk magunktól, rájövünk,
hogy sok azonosságunk is van. Mindannyian
ugyanazt az utat keressük, mindenki vissza, a
forrás felé, Isten felé igyekszik. Ezt támogatom,
segítem minden cselekedetemmel. Jelenleg rész
képélmények hatása alatt élünk, és nem vesszük
észre, milyen töredezett az életünk. Ahelyett,
hogy másokat akarnánk megváltoztatni, megváltoztathatjuk saját magunkat, saját szívünket.
Szeretet. Ez elengedhetetlen. A Teremtő engedélyével a Földre érkeztünk, hogy elvégezzünk
valamilyen feladatot, mindenki a saját dolgát.
Jönnek a napi leckék, közben nézelődünk, figyelünk, csodálkozunk, nevetünk, és néha szomorkodunk. Egyik nap a másik után hozza az
újdonságokat, vagy ugyanazokat a helyzeteket,
amíg fel nem fogjuk, hogy mit kezdjünk vele,
mire akar az élet ezzel tanítani. Egy forgatagban
élünk, van úgy, hogy el is szédülünk, annyi minden történik egyszerre.
Ez a világ egy hely, amely – ideérkezésünk
előtt is létezett, és távozásunk után is meglesz
– csupán egy lehetőséget biztosít számunkra,
ha észrevesszük. Vegyük észre, tegyünk érte –
rajtunk múlik, milyen nyomot hagyunk hátra. A
bölcsességgel élő generációk tudásukat példamutatással adják át, mentsük át az ifjabbaknak,
mert minden kimondott igazság egyszer fészket
fog találni a lélekben! Igyekszem ennek a kapcsolatnak lehetőséget biztosítani. Az élő élet
fenntartása életközösségünk együttműködő és
összetartó ereje ami számít, így lesz a hétköznapokból mindennap ünnep, ezt képviselem – az
életben.
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