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Jegyzőkönyv

A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. június 8-án 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, Galó László, Jánszki István, Mikusik Gábor,
Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné Bizottsági külső
tag
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné bizottsági külső tag
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1./Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő
indulás
Peller Márton: Napirendek előtt van e valakinek bejelenteni valója, kérdése?
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő
indulás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
A) Óvoda felújítás
Peller Márton polgármester: A pályázatokkal kapcsolatban több ajánlat érkezett be. Holnap 4-ig kell
beadni, el kéne dönteni, melyik pályázati formát válasszuk, és az önrész vállalásáról is beszélni
kell. 4 ajánlatadó van, elsősorban hőszigetelésre, energiatakarékossággal kapcsolatos
megoldásokat részesítik előnyben. Nyílászáró cserére is kaptunk ajánlatot Krupp és Társa-tól. A

táblázatban, amit kiosztottunk össze vannak foglalva, ki adott ajánlatot, és mire vonatkozik az
összeg.
Mikusik Róbert képviselő, SZB elnök: Zsindelyről nem lehetne szó?
Peller Márton polgármester: A maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft. Dönteni
kell, hogy melyik ajánlatot fogadjuk el. Jó lenne ha megoldódna a szigetelés és a nyílászárócsere.
Orosházi Géza képviselő: A Pilis-Ház ajánlata ezek szerint 5 millió Ft-tal olcsóbb kb, mint a többi,
kb. 22 millió Ft-ra be lehetne adni a pályázatot nettóban, ez középár nagyjából.
Mikusik Róbert képviselő, SZB elnök: Egyértelműen a Pilis-Ház a legolcsóbb.
Baranyák Szilvia jegyző: Azt vegyük figyelembe az ajánlatok összehasonlításánál, hogy a műszaki
tartalom nem minden esetben ugyanaz.
Orosházi Géza képviselő: Mindenképpen helyivel kéne megcsináltatni.
Peller Márton polgármester: Nem határozhatjuk meg %-ban, pontos összeget kell megadnunk forintfillérre. A vis maior igénylésnél is 1 Ft miatt kellett új határozatot hozni.
Baranyák Szilvia jegyző: Nem fogja elfogadni a kincstár, ha %-ban adjuk meg.
Több kérdés, hozzászólás a pályázati alcéllal kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni
kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.
pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt
pályázaton a fenntartásában lévő, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületének felújítása
tárgyában az ab) pályázati alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó összköltsége: 26.792.353,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 25.452.736,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot, legfeljebb bruttó
1.339.618,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői
megbízások, tervezői megbízások, stb.).
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
89/2015. (VI.4.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt
pályázaton a fenntartásában lévő, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
épületének felújítása tárgyában az ab) pályázati alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó
összköltsége: 26.792.353,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 25.452.736,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot,
legfeljebb bruttó 1.339.618,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői megbízások, stb.).
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester
B) Belterületi utak, járdák felújítása
Peller Márton polgármester: A Rákóczi utca felújítására kaptunk ajánlatot. A maximum igényelhető
összeg 15 millió Ft. Az iskola előtti átalakítás is benne lenne. Ha elfogadjuk a pályázatot, kelleni
fognak módosított tervek, ezekben nem fognak szerepelni aszfaltozások és csapadékvíz
elvezetéssel kapcsolatos tervek. Olyan lehetőség is felmerül, hogy csak egy rövidebb rész lesz
felújítva, de az kompletten, mindennel együtt, ezt a megoldást én nem javasolnám.
Orosházi Géza képviselő: Úgy kéne megcsinálni, hogy ami a mostani pályázat keretében meg lesz
csinálva, ne legyen pár év múlva szétrombolva egy másik felújítás miatt. A feltételek legyenek
meg a további munkálatok lefolytatására.
Galó László képviselő, PB elnök: Az ivóvíz hálózattal mi lesz a helyzet?
Orosházi Géza képviselő: Hol van egyáltalán, tudja valaki? Az lenne jó, ha a parkolós részen lenne.
Peller Márton polgármester: Ezt most nem tudjuk, de utána nézünk. Az a tervező javaslata, hogy a
DMRV-től kérjünk hozzájárulást a tervekhez. A kérelmet már kiküldtük a DMRV-nek, válasz
még nem érkezett.
Több kérdés, hozzászólás a pályázati alcéllal kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton a fenntartásában
lévő, Rákóczi Ferenc utca felújítása tárgyában a b) pályázati alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó
összköltsége: 16.452.533,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 13.984.653,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %-ot, legfeljebb bruttó
2.467.880,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői
megbízások, stb.)
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
90/2015. (VI.4.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt
pályázaton a fenntartásában lévő, Rákóczi Ferenc utca felújítása tárgyában a b) pályázati
alcélt megjelölve. A teljes beruházás bruttó összköltsége: 16.452.533,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 13.984.653,- Ft.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %ot, legfeljebb bruttó 2.467.880,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői megbízások, stb.)
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester
C) Óvodai, iskolai sportlétesítmény létrehozása
Peller Márton polgármester: Bekértünk ajánlatokat a sportpálya felújítására. 3 féle méretről kaptunk
ajánlatot, az egyik a jelenlegi méret, a másik a megnövelt, faltól falig érő, a harmadik, ami szóba
került, a Papucsek telek megvásárlása, és így még nagyobbra lehetne növelni a pályát.
Galó László képviselő, PB elnök: A szélesítés mondjuk jó lenne, sokat számítana.
Mikusik Róbert képviselő, SZB elnök: A játszótér melletti kerítést arrébb lehet tenni kicsit, ha kell.
Galó László képviselő, PB elnök: Mindenképpen a sportpadlót választanám, a műfű egészségtelen.
Szerintem a palánk beleférne, világítás nélkül.
Több kérdés, hozzászólás a pályázati alcéllal kapcsolatban nem hangzott el.
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton a tulajdonában lévő,
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskola sportpályának felújítása tárgyában a c) pályázati alcélt megjelölve.
A teljes beruházás bruttó összköltsége: 22.916.458,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 19.478.989,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %-ot, legfeljebb 3.437.469,- Ftot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői
megbízások, stb.).
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
91/2015. (VI.4.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt
pályázaton a tulajdonában lévő, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskola
sportpályának felújítása tárgyában a c) pályázati alcélt megjelölve.
A teljes beruházás bruttó összköltsége: 22.916.458,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 19.478.989,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %ot, legfeljebb 3.437.469,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői megbízások, stb.).

