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Jegyzőkönyv

A 2015. március 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(34/2015. sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. március 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről, ülés
helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galda Levente, Galó László, Mikusik Róbert, Orosházi
Géza képviselők.
Távol van: Jánszki István, Mikusik Gábor
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Berényi Ildikó Közösségi Ház vezető

Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Koronás napok
Előterjesztő: polgármester
Napirendek tárgyalása

1. napirend: Koronás napok
Előterjesztő: polgármester
Peller Márton polgármester: Megkérem Berényi Ildikót, hogy tegyen szóbeli kiegészítést.
Berényi Ildikó KH igazgató: A 2015. évi költségvetésben 1.900.000,- Ft van erre betervezve.
Orosházi Géza képviselő: Nem értem, hogy lehet ennyi pénzt erre az egy pályázatra fordítani, amikor más pályázatokra is
lehetne. Például most lett beadva az Önkormányzathoz egy 300.000,- Ft-os igény a Pávakör által. Több éve ugyan az a
pályázat kerül elénk, csak egyedül az összeg változik. Azt sem értem, miért rendkívüli ülésen tárgyaljuk, nem most írták ki
ezt a pályázatot.
Berényi Ildikó KH igazgató: Erre mi most másodjára pályázunk, az előző években másikra pályáztunk.
Peller Márton polgármester: Még nincs lezárva, még van rá lehetőségünk. Angolul készülne a pályázat, 40.000,- Ft-ért készíti el
a pályázat író.
Berényi Ildikó KH igazgató: Ha megnyerjük, 80 %-ot biztosítanak, 20 % lesz az önrész. Amennyiben nem sikerül megnyernünk
a pályázatot, a végösszeg 1,6 Millió Ft-tal csökken, a plusz költségek, szállás, étkezés, utazási díj miatt. Kb. 80 emberről
van szó.
Mikusik Róbert képviselő SZB elnök: Hány ember az, aki itt fog étkezni?
Berényi Ildikó képviselő: Körülbelül 60-65 fő. Az is felmerült, hogy 1-1 csoportnak a Somhegyi házat és az IM-es házakat is
igénybe lehet venni. Étkezésre 600 ezer Ft-ot terveztünk, de szívesen fogadom a javaslatokat más összegre.
Mikusik Róbert képviselő SZB elnök: Szokott lenni minden évben futballal egybekötött program, ezt egybe lehetne kötni, most
úgyis mi lennénk a sorosak, hogy megvendégeljük Őket.
Peller Márton polgármester: Lehet tudni, hogy mikor van pályázat értékelés?

Berényi Ildikó KH igazgató: Május vége-június elejére várható.
Orosházi Géza képviselő: A képviselő-testület már elfogadta a 2015. évi költségvetést, ami már tartalmazta a fesztivál költségeit.
Baranyák Szilvia jegyző: Külön határozatot kell róla határidőre beadni, azért kell erről most dönteni, mert most igazoltak vissza
az említett országok, hogy részt kívánnak venni.
Orosházi Géza képviselő: Ezt nem tudom elfogadni. Szeretném elérni, hogy ezentúl Berényi Ildikó figyelje rendszeresen ezeket a
pályázatokat, és ha lehetséges, pályázzunk rájuk. Most már késő a Pávakörös igényt pályázatban megvalósítani, mert
májusban lesz a rendezvény. A Fánkfesztivállal kapcsolatban pedig augusztus előtt kell egy döntést hozni, hogy az
Önkormányzat be kíván-e szánni a szervezésbe.
Berényi Ildikó KH igazgató: Sajnos ez nem ilyen egyszerű, nem pályázhatunk mindenre, kellenek közös pontok, partnereket kell
hozzá szerezni. Ők rendelkeznek olyan kulcsszavakkal, amitől aztán nyerni fog a pályázat, ezt érdemes tudni erről.
Galó László képviselő PB elnök: Egyébként a PSZÖ megpróbálta? Én támogatnám ezeket a pályázatokat.
Galda Levente képviselő, tanácsnok: Szerintem nem próbálta még a PSZÖ.
Több hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a
Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. évi pályázatai – kis és standard projektek támogatására kiírt pályázatán „Koronás
Napok” című projektjével. A képviselő-testület a szükséges önrész mértékét – a projekt összköltségvetésének minimum 20
%-át – költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület a pályázat megírásával megbízza Horváth Katalint (1104 Budapest,
Kada u. 129., adószám: 65003846142) 40.000,- Ft összegért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírásával.”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
34/2015. (III.10.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton kinyilvánítja azon szándékát,
hogy indulni kíván a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. évi pályázatai – kis és standard projektek
támogatására kiírt pályázatán „Koronás Napok” című projektjével. A képviselő-testület a szükséges
önrész mértékét – a projekt összköltségvetésének minimum 20 %-át – költségvetésében biztosítja. A
képviselő-testület a pályázat megírásával megbízza Horváth Katalint (1104 Budapest, Kada u. 129.,
adószám: 65003846142) 40.000,- Ft összegért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Képviselői kérdések:
Galó László képviselő PB elnök: Lehet már tudni valamit a Forrás utca elején lévő árokról?
Peller Márton polgármester: Körülbelül két héttel ezelőttre kaptam időpontot, hogy betemetik, eddig jogi okokra hivatkoztak,
hogy nem temethetik be, most ezek a dolgok rendeződtek, nem tudom miért akadhatott megint meg a folyamat.
Mikusik Róbert képviselő SZB elnök: A Mester utcában ki van dőlve egy villanyoszlop már jó ideje, veszélyes az ott járó
gyerekre nézve, már jeleztük a műszaki ügyintéző felé.
Orosházi Géza képviselő: A Dobogókői közmeghallgatást valahogy jelezni kéne az ott lakóknak, Vargyai Györgyinek kéne
odaadni a szórólapokat, azt mondta, ő kihordja. Az ott lakók tudomásom szerint még nem tudnak róla.
Javasolnám a hírlevél küldözgetés beindítását, így el lehetne juttatni az ott lakókhoz az e-mailen az önkormányzat
közleményeit, ez hasznos dolog lenne.
Jelezték felém, hogy a Forrás utca legvégén a kandeláber nem az út szélén van, hanem bent a bokrok közt, így nem világít
az útra. Ezt meg kéne oldani, ha lehet.
Tudomásom szerint kapott egy levelet a lakótelep gondnoka az Önkormányzattól, hogy az ott lévő 4 nem működő
kandeláber javítását ők oldják meg. Szerintem ezt a költséget nem kéne az ott lakókra ráverni..
Holnap meg fogom nézni a Közösségi Házban, hogy hova van bekötve az a világítás.
Peller Márton polgármester: A lakótelep alatti pincére van rákötve, már meg lett nézve. Fel kell újíttatni a kandelábereket. A
Bakai Mihálytól már kaptunk ajánlatot a felújításukra.

Orosházi Géza képviselő: Sajnálatos, hogy még a felújítási költségek megfizetésére is megkértük Őket, azután, hogy eddig Ők
fizették a világítás költségét.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmf

Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

1./Napirend: „Koronás Napok” a Pilisi Klastrom Fesztivál keretein belül – pályázaton történő indulás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. március 10-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és
Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb
együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények
támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével a határon átnyúló
együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.
Támogatható tevékenységek:
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az
együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.
A projektben legalább három visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.
A pályázók köre:
Az Alap támogatására (az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott intézményeken, szervezeteken kívül) gyakorlatilag
mindenki pályázhat, szervezetek, iskolák, kulturális és kutató intézmények, helyi és regionális önkormányzatok, magánszemélyek.
A támogatás összege és mértéke
A maximum elnyerhető támogatás
- kis projekt esetében 6.000,- EUR
- standard projekt esetében minimum 6.001,- EUR, felső határ nincs.
A támogatás aránya maximum a projekt összköltségvetésének 80 %-a.
A projekt maximális időtartama:
- kis projekt esetében 6 hónap
- standard projekt esetében 12 hónap
A pályázat benyújtása:
- A kis projekt esetében 2015. március 1., június 1., szeptember 1., december 1.
- Standard projekt esetében 2015. március 15. és szeptember 15.
Önkormányzatunk alapesetben a standard projektre pályázna, azon belül is a megjelölt célt kulturális együttműködésben
határoznánk meg.
Sikerült 1 lengyel, 1 cseh, 2 szlovák csoportot bevonni a pályázatba.
A Pilisi Klastrom Fesztivál keretén belül hívnánk meg őket, "Koronás napok" projekt címmel. A pályázat lehetőséget biztosít szállás,
utazás, étkezés biztosítására. A vendégek részt vennének a folklór műsoron is.
A pályázatban az alábbi időpontokat jelölnénk meg:
Érkezés: augusztus 13.
Távozás: augusztus 18.
Mivel a projekt idegen nyelven került meghirdetésre, a pályázatot is angol nyelven szükséges benyújtani. Sikerült pályázatírót is
találni – Horváth Katalint (1104 Budapest, Kada u. 129., adószám: 65003846142) - , aki ezt 40.000,- Ft áron vállaja.
A keddi rendkívüli ülésig a pontosan kidolgozott költségkalkulációt és programtervet is a testület rendelkezésére bocsájtjuk.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván a
Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. évi pályázatai – kis és standard projektek támogatására kiírt pályázatán „Koronás Napok” című
projektjével. A képviselő-testület a szükséges önrész mértékét – a projekt összköltségvetésének minimum 20 %-át –
költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület a pályázat megírásával megbízza Horváth Katalint (1104 Budapest, Kada u. 129.,
adószám: 65003846142) 40.000,- Ft összegért.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. március 5.
Peller Márton
polgármester

