Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2017. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2017. szeptember 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(82-83/2017. sz. önkormányzati határozat)
(-/2017. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2017. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2017. szeptember 22-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, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó László, Mikusik
Róbert, Orosházi Géza képviselő
Távol van: Galda Levente, Jánszki István képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
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 fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Védőnői Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása c. pályázat
Előterjesztő: polgármester
2. Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése c. pályázat
Előterjesztő: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői kérdések, bejelentések:
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Védőnői Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása c. pályázat
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
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Baranyák Szilvia jegyző: Az egészségház felújításakor 2004-ben kimaradt a védőnői tanácsadó és a
fogorvosi rendelő felújítása, ez a pályázat most lehetőséget ad fűtéskorszerűsítésre és nyílászárócserére,
továbbá eszközbeszerzésre is. Az önrész 5 %, 1.675.000,- Ft.
Orosházi Géza képviselő: A vérvételi lehetőséget is jó lenne hetente egyszer megoldani a faluban.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván Pest
megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat
alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton a
fenntartásában lévő, Védőnői Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása tárgyában ezen pályázati alcélt megjelölve. A teljes
beruházás bruttó összköltsége: 33.502.600,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 31.827.470,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5 %-ot, legfeljebb bruttó 1.675.130,- 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. (az előkészítés és lebonyolítás során
szakértői megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására) és a szükséges
eljárások lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
82/2017. (IX.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó
célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016.
(IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban:
NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton a fenntartásában lévő, Védőnői
Szolgálat és Fogorvosi Rendelő felújítása tárgyában ezen pályázati alcélt megjelölve.
A teljes beruházás bruttó összköltsége: 33.502.600,- Ft.
Az igényelt támogatás mértéke bruttó 31.827.470,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 5
%-ot, legfeljebb bruttó 1.675.130,- 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. (az előkészítés és lebonyolítás során szakértői
megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű
lebonyolítására) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2./Napirend: Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése c. pályázat
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
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Baranyák Szilvia jegyző: Elsősorban a Fő út-Kossuth utcai csapadék-elvezetésre ad lehetőséget a
pályázat, de még nem biztos, hogy lehet így, mert a Fő úton a járda nem önkormányzati tulajdon és a
pályázati kiírásban nem az szerepel, hogy állami vagy önkormányzati tulajdon, hanem kizárólag az
önkormányzati tulajdon. További célként a Szabadság utcai csapadékvíz-elvezetés és az útburkolat
felújítása lehetne a megpályázandó cél.
Orosházi Géza képviselő: Utána kellene járni, hogy lehet-e az építési szabályzat szerint felszíni
csapadékvíz-elvezetés, vagy csak zárt lehet?
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 36 § 4. c) bekezdés a) pontja valamint Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium
(továbbiakban: NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén pályázati célt
megjelölve.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra. (az előkészítés és lebonyolítás során
szakértői megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására) és a szükséges
eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal és egy nem szavazással a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
83/2017. (IX.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy indulni kíván Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 36 § 4.
c) bekezdés a) pontja valamint Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó
célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016.
(IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban:
NGM), mint Támogató támogatásra kiírt pályázaton Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén pályázati célt megjelölve.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében
történő kötelezettségvállalásokra. (az előkészítés és lebonyolítás során szakértői
megbízások megkötésére, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás teljeskörű
lebonyolítására) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: Két dolgot szeretnék említeni, amit meg kéne oldani, az egyik a szemétszállítás
szervezése, a másik a Szabadság utcai „Hársfa Büfé”. A lakosok már jelezték, tűrhetetlen az állapot,
WC-nek használják a bokrokat, közterületen fogyasztanak alkoholt. Bírságolni kellene őket.

4

