psztkhirforras@gmail.com

Mellékletünk:

LAKOSSÁGI KÉRDİÍV
a településfejlesztési koncepció elkészítéséhez

Képviselı-testületi ülés, 2008. február 12.
Lendvai József polgármester a napirendrıl való szavazás elıtt egy újabb
napirendi pontot javasolt sürgısséggel
tárgyalásra: a Kht.-vel kötött közhasznúsági szerzıdés módosítását.
Bejelentette továbbá, hogy a költségvetéssel kapcsolatban közmeghallgatást tartunk 17 és 18 óra között.
Kecskésné Hoffner Klára javaslatot
tett a 2008. évi költségvetés tárgyalásának elhalasztására. A napirendet
módosító javaslatát azzal indokolta,
hogy a képviselı-testület által megbízott oktatási szakértı hivatalos jelentését sem a bizottságok, sem a képviselı-testület nem kapta még meg, így
azt tárgyalni sem tudták, ráadásul
Szivek Józsefné iskolaigazgató annak
több megállapítását vitatja. (5 igen, 3
nem, 2 tartózkodás – így a költségvetés tárgyalása napirenden maradt)
A Lendvai József polgármester által
felolvasott napirendi javaslatot a képviselı-testület elfogadta. (6 igen, 1 nem, 3
tartózkodás)
Napirend elıtt Kovács Róbert rendıralezredes, a pomázi rendırırs parancsnoka tartott beszámolót a tavalyi évben
végzett tevékenységükrıl. Ebbıl megtudhattuk, hogy illetékességi területük
Pomáz, Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt és Pilisszántó területére
terjed ki. Ezek állandó lakossága mintegy 34 000 fı, amit 10-11 000 fı ideiglenesen a területen élı lakos egészít ki.
Az ırs az elızı évihez képest lényegesen jobb körülmények között oldotta

meg feladatait, mert 2007. márciusában
beköltözött az új épületébe. A tájékoztatóból
megtudtuk,
hogy
Pilisszentkereszten a lakosság létszámához viszonyítva a rendelkezésre álló
1 fı körzeti megbízott elegendı. Falunkban 2004-ben 38, 2005-ben 44, 2006ban 49, míg 2007-ben 23 bőncselekmény történt, mely az ırs területén elkövetett bőncselekményeknek 2,1%-a (a
tavalyi évet tekintve). A lopások száma a
2006-ban megtörtént 28-ról 7-re csökkent. Továbbra is elkövetnek falopásokat
a területen, az erdészetekkel és a Pilisi
Parkerdı Rt. Biztonsági szolgálatával
kialakult jó kapcsolatuknak köszönhetıen növelni tudták az ellenırzések menynyiségét és hatékonyságát is, bár a
jelenség teljes visszaszorításától még
messze vannak. Itt megemlítjük, hogy az
elkövetık
nagyrészt
nem
pilisszentkereszti lakosok, hanem „idegen” emberek. Az alezredes úr beszámolójából megtudhattuk, hogy Mustos
Pál rendır-fıtörzszászlós, falunk körzeti
megbízottja tavaly 67 fıt "helyszínbírságolt” meg 242 000 Ft értékben, 8 fıt
jelentett fel szabálysértés elkövetése
miatt, 1 elfogást hajtott végre, 50 db
általános ügyiratot és 3 db bőnügyet
dolgozott fel. Körzeti megbízottunk is
vezényléses rendszerben látja el feladatát, ami azt jelenti, hogy nem csak
hivatali munkaidıben dolgozik, hanem
azon túl is (délután, ill. éjszaka).
Becságh András kevesellte a körzeti
megbízott jelenlétét a faluban, illetve a
lakosságot zavaró éjszakai motorozásról
beszélt. Felhívta arra a figyelmet, hogy a

patakon túli terület a nemzeti park része, ahová tilos engedély nélkül autóval, motorral behajtani.
Dr. Graf Zoltánné, a Dobogókı Egyesület képviselıje a dobogókıi parkolókban
zajló rodeózásról, az összetört hirdetıtáblákról beszélt.
Lendvai József a dobogókıi szemetes
konténerekben egy pomázi lakos által
elhelyezett veszélyes hulladékról szólt,
melyet autóval szállítottak Dobogókıre.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról:
136/2007. sz. önkormányzati határozat:
A lakó megerısítette vételi szándékát. A
Pest Megyei Rendır-Fıkapitányság is
megerısítette igényét a lakás vételárának 50
%-ára. További tárgyalások szükségesek.
2/2008. sz. önkormányzati határozat:
Elkezdıdött a pályázatkiírás és a közbeszerzés elıkészítése. A tárgyalások során
a jelenlegi üzemeltetı alapvetıen új ajánlatot tett, ezért a közbeszerzéssel kapcsolatos szerzıdéskötés nem történt meg,
és az új helyzetnek megfelelı határozati
javaslattal élünk a mostani testületi ülésen.
3/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Kevély TV a szerzıdéstervezetet elküldte. Az önkormányzati csatorna jelenlegi mőködtetıjével a szükséges tárgyalásokat lefolytattuk. A szerzıdéskötés folyamatban van.
4/2008. sz. önkormányzati határozat:
A tervek elkészültek, a pályázat beadásra
került, azonban az iskolára vonatkozó
részt ki kellett venni a pályázatból az igen
rossz kapacitás-kihasználtsági mutató
miatt (59 %).
→
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→ 5/2008 sz. önkormányzati határozat:
Az átadás folyamatban van.
9/2008. sz. önkormányzati határozat:
A Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány
kuratóriumának vezetıjéhez a kérést
írásban megküldte a polgármester. Válaszra várunk.

(10 igen)
A napirend tárgyalása még mindig
nem kezdıdött meg, hiszen elérkezett
a közmeghallgatás ideje.
Egy állampolgár, Havelka József érdeklıdött, hogy mi lesz a mellékutak
javításával, a „Szommer-köz” lépcsıinek javításával, továbbá az I. fokú
építéshatóság elkerülése miatt aggódott.
Lendvai József elmondta, hogy az
útjavítás a költségvetés „Fejlesztési
alapjában” van tervezve, továbbá a
„Szommer-köz” javítását a Pénzügyi
Bizottság már régen javasolta, ez meg
is fog történni. Ismét elmondta, amit
januárban is, hogy az építéshatóságot
miért nem tudjuk tovább vállalni (lásd
a januári ülésrıl szóló tudósítást).
Ez utóbbival kapcsolatban Baranyák
Szilvia jegyzını elmondta, hogy az
építéshatóság elkerülésérıl szóló
tájékoztatót elhelyezte az önkormányzati hirdetın (újságunkban is közöljük).
1. napirendi pont:

KÁBELTÉVÉ-HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSE
ÉS FEJLESZTÉSE

Elıterjesztésében Lendvai József
leírta, hogy a kábeltévé-hálózat fejlesztésével foglalkozó 2/2008. sz.
önkormányzati határozatunk értelmében elindult a közbeszerzési pályázat
kiírásának elıkészítése. Az elıkészítı
folyamat során a jelenlegi üzemeltetıvel történt tárgyaláson, mely a jelenleg
érvényben lévı üzemeltetési szerzıdés közös megegyezéssel történı
felmondását célozta a pályázat kiírása
érdekében, az üzemeltetı kinyilvánította azt a szándékát, hogy a jelenlegi
szerzıdés keretei között is vállalja a
szükséges fejlesztéseket. Önkormányzatunk célja a szükséges fejlesztések mielıbbi megvalósítása,
ezért az üzemeltetı eddigiektıl alapvetıen eltérı ajánlatával új helyzet
alakult ki, mely szükségtelenné teheti
a közbeszerzési pályázat kiírását és

lefolytatását. A szerzıdéskötés a közbeszerzési pályázat kiírására és lebonyolítására még nem történt meg.
Kvintovics László közölte, hogy ı nem
látta az ajánlatot.
Lendvai József azt felelte, hogy az
elızı ülésen már megismerhettük.
Galó László az iránt érdeklıdött, hogy
mitıl változott meg a biatorbágyi cég
ajánlata, miért nem kérnek ötéves
szerzıdést, nem tartanak-e attól, hogy
ennek hiányában a jelenlegi szerzıdés
bármikor felbontható, így több milliós
befektetésük nem fog megtérülni.
Pázmány András cégvezetı azt felelte, hogy sok idıt veszítenénk a közbeszerzési eljárással, továbbá a vállalkozás kockázattal jár.
A határozatok:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata hatályon kívül helyezi
2/2008. sz. önkormányzati határozatát. (6 igen, 4 tartózkodás)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselı-testülete
fenntartja a határozatlan idejő szerzıdést a Biatorbágyi Kábeltévé Kft.vel. A Kft. ügyvezetıjének nyilatkozatát elfogadja az abban foglalt
határidıkkel, és azokat meg is követeli. Amennyiben a határidıket a
Kft. nem tartja, úgy a szerzıdést
fordulónappal az önkormányzat
felmondja. (7 igen, 3 tartózkodás)
2. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELET

A rendelettervezetben az elkészítı
jegyzı és az elıterjesztı polgármester
leírta, hogy a 2008-as évben az önkormányzatok hosszú ideje tartó térvesztése tovább fokozódik:
„Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló
2007. évi CLXIX. törvény, valamint az
önkormányzat által elfogadott költségvetési koncepció alapján elkészített
költségvetési rendelet-tervezetünket
az alábbiak szerint terjesztem a képviselı-testület elé:
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Bevételek:
Intézményi mőködési bevételek
Ezen mőködési bevételek nagy része
az iskolában keletkezik az étkezési
befizetésekbıl, és közel 10 %-át jelenti
az iskola bevételeinek. Az önkormányzati hivatal mőködési bevételeinek alig
1%-át jelenti az intézményi bevétel,
melynek legjelentısebb része a kamatbevétel.
Sajátos mőködési bevételek
A helyi adókat többnyire a tavalyi év
teljesítése alapján irányoztuk elı. Az
idegenforgalmi adó minden egyes
forintjára 2 forint normatívát kapunk.
Az idei évben elıre lejelentett várható
bevételnél azonban a tavalyi tervet
vettük figyelembe, a különbözet minden évben pótigénylés alapján realizálódik év közben.
A bírságokat és a pótlékokat a tavalyi
év eredeti elıirányzatával terveztük,
hiszen ez a két adónem a hátralékok
után fizetendı, melyet elıre nem tudunk megállapítani, illetve mulasztások esetén róható ki.
Támogatások
Az önkormányzatoknak feladat és
népességszám alapján járó normatív
hozzájárulások összege 2007-hez
viszonyítva összességében 3,4 %-os
csökkenést mutat. Különösen nagy a
csökkenés a közoktatási feladatok
esetében: 8,8 százalék.
A központi elıirányzatok között a kisebbségi önkormányzatok állami támogatása szerepel, mely az elızı
évhez képest nem változott, azonban
normatív támogatásként annak csak
85 %-a jár, a maradék rész pályázati
rendszeren keresztül érhetı el.
A normatív kötött felhasználású támogatásoknál szerepel a közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint a pedagógiai szakvizsga, továbbképzés.
Véglegesen átvett pénzeszköz
Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a védınıi és iskolai egészségügyi ellátást. A háziorvosi és az
ügyeleti orvosi ellátás, valamint a
fogorvosi ellátás közvetlenül az OEPpel köt finanszírozási szerzıdést.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
A munkahelyi kölcsönök visszafizetése, melyek szintén a nyilvántartások
és a megállapodások alapján kerültek
kiszámításra.
→
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→ Ingatlaneladás
Tavalyi döntések alapján a rendır
szolgálati lakás és a Forrás utcai ingatlan eladása van betervezve.
Pénzforgalom nélküli bevételek
A költségvetés mőködési kiadásainak
fedezésére szükség van a pontos
összegben még meg nem határozható
2007. évi pénzmaradvány igénybevételére (30 MFt). A pénzmaradvány
jelentıs része a többlet-adóbevételekbıl, valamint a pedagógus
lakás értékesítésébıl származik.
Olyan feladatok elvégzésére nyújt ez
fedezetet, melyekrıl már döntött a
testület, illetve a gazdasági programban szerepelnek:
- Dobogókı: 2 MFt
- Rendezési terv: 4 650 000 Ft
- Fejlesztési alap: 15 MFt
Ezek a feladatokat – zárszámadás
elıtt – azért terveztük be a költségvetésbe eredeti elıirányzatként, hogy az
önkormányzat még május elıtt felhasználhassa a 2007-ben tervezett
feladatokra.
Fejlesztések
Költségvetésünk fejlesztésre, beruházásra fedezetet esetleg egy pályázati
önrész erejéig sem tud biztosítani.
Ezért az olyan nagy értékő pályázatok
önrészeként, mint az óvoda-konyha
bıvítése és felújítása, és nagy értékő
fejlesztésekhez hitelfelvétel van betervezve.
Kiadások:
Személyi juttatások (1. sz. melléklet)
2008. évben 5%-os (átlagban – a
szerk.) kötelezı illetményemelés történt. A közmunkások létszáma 6 fı.
Minimálbéren számított havi jövedelmükhöz az állami költségvetés (munkaügyi központ) hozzájárulást biztosít.
Tervezésre kerültek a jubileumi jutalmak, illetve végkielégítés összege. Az
idei évre jutalmat egyik intézményünkben sem tervezünk.
Tervezésre és - törvényi elıírás alapján - kifizetésre került a 13. havi illetmény mint kötelezı juttatás. Megbízási díjként az alpolgármesteri tiszteletdíjra, a közösségi házban, illetve
kultúra terén végzett tevékenységre, a
védınıi szolgálat takarítására, valamint a könyvtárosi megbízás egy részére.
Dologi kiadások (2. sz. melléklet)

A költségvetési tervezet a legfontosabb dologi kiadásokat irányozta elı.
Az elızı évekhez képest a kiadások
között nem szerepelnek a Pilisi Klastrom Kht.-nak üzemeltetésre átadott
eszközök fenntartására és üzemeltetésére fordítandó összegek, melyek
most a vásárolt közszolgáltatásoknál
jelennek meg. A bérleti- és lízingdíjak
között megjelent a Szemünk fénye
program lízingdíja. A tagdíjak között
szerepel a Dunakanyar Kistérség
számára fizetendı 2 231 000 Ft tagdíj
is, mely az elızı évhez képest nagymértékben növekedett. A kis értékő
tárgyieszköz-beszerzésnél betervezett
EKG készülék megvételérıl már döntött a képviselı-testület. A vásárolt
közszolgáltatások között szerepel a
rendezési terv elkészítésére és az
oktatási intézmények fejlesztése pályázathoz szükséges tervek elkészítésére megszavazott összeg.
Csak nagyon visszafogott mőködés
mellett nyújt fedezetet a tervezett
elıirányzat, ezért a költségvetés végrehajtása során folyamatosan nagy
figyelmet kell fordítani az idıarányos
felhasználásra.
Támogatások
Csak az van tervezve, amire az önkormányzat korábbi években kötelezettséget vállalt.
Az orvosi ügyelet esetében már csak
az önkormányzati támogatásként adott
12 Ft/lakosságszám/hó támogatást
terveztük, a többi támogatást közvetlenül az OEP-tıl kapja az ügyelet.
Az egyház támogatását, illetve a Bogáncs Állatmenhely Alapítvány támogatását a megállapodásban rögzített
módon állapítottuk meg. Kistérségi
szintő egészségügyi mőszer beszerzésének a támogatása van még betervezve.
A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatok
ellátására, juttatásként 7 MFt lett elıirányozva. Ez az elıirányzat a 2007-es
elıirányzattal megegyezı.
A helyi civil szervezetek támogatása a
tavaly létrehozott és idén megemelt
összeggel betervezett helyi pályázati
alapból történik.
Hiteltörlesztés
2005. januártól fizetjük vissza az
egészségügyi centrum építéséhez
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felvett beruházási hitelt, melybıl a
tıketartozás 1 580 000 Ft/év.
Ingatlanvásárlás
A tornaterem megépítéséhez szükséges, iskola melletti telek megvásárlása
szerepel a tervezetben.
Tartalék
A közcélú munka szervezésére kötött
felhasználású támogatást kap az önkormányzat. Tényleges bevételt nem
képez, mivel a feladat ellátása után
lehet megigényelni az összeget. Államháztartási tartalékot a 2008. évben
nem kell tervezni.
Céltartalékra lett elıirányozva a talajterhelési díj bevételi elıirányzata,
hiszen csak egy bizonyos feladat elvégzésére lehet fordítani ezt az öszszeget.
Ide lett visszatervezve az üdülıhelyi
bizottság által a múlt évben Dobogókıre tervezett és el nem végzett feladatok fedezete.
A fejlesztési alap ad fedezetet a gazdasági programban megfogalmazott
további tervezésekhez, pályázatkészítésekhez, kisebb összegő pályázatok önrészéhez.
Az általános tartalék a bevételi kiesés
vagy rendkívüli kiadás fedezetét szolgáló tartalék, melyre az ajánlott öszszeg a költségvetés minimum 5 %-a,
ezzel szemben csak 1 MFt-ot terveztünk.
A költségvetés 12. sz. melléklete
meghatározza a létszámkeretet. Az
igazgatási létszám – bár jelenleg is
alatta van a feladatellátáshoz szükséges létszámnak – az építéshatósági
feladatok 2008. február 1-vel történı
átadása miatt 0,5 létszámcsökkentést
tartalmaz 2008. április 1-tıl, mely
kizárólag az önkormányzat mőködıképességének megırzése miatt vált
szükségessé.
Továbbá 2008. április 1-tıl a községgazdálkodási létszámadatoknál is 1 fı
létszámcsökkenéssel terveztünk.”
Jánszki István azt kérdezte, miért
szerepel a költségvetésben a traktor
és más olyan eszköz, melyeket átadtunk a Kht.-nak. Miért nekünk kell
ezeket finanszírozni?
Lendvai József azt válaszolta, hogy ez
egy kisegítı táblázatban szerepel,
egyébként pedig üzemeltetési szerzıdést kötöttünk a Kht.-val.
→
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→ A közhasznú szerzıdésben átadott
feladatokat végzi el a Kht., ezeket a
munkákat a segédtáblákon feltüntetett
összegekbıl finanszírozzuk.
Becságh András elmondta, hogy az
óvodai konyha elektromos hálózatának leválasztása megtörtént, az óvoda
villanyáram-fogyasztásának ¾ részét
a konyha produkálja.
Lendvai József ismertette, hogy az
elıterjesztés nem tartalmazza az oktatási szakértı jelentésének pénzügyi
hatásait, így azt a bizottságok sem
tudták megtárgyalni. Ennek ellenére
javasolta, hogy a költségvetés elfogadása után térjünk vissza a jelentés
hatásaira.
Záluszki Ildikó közölte, hogy az iskola
költségvetése közel fele az önkormányzat költségvetésének, így mindenképpen kívánatos a szakértıi vélemény figyelembe vétele.
Bartha Gyula könyvvizsgáló arra hívta
fel a képviselık figyelmét, hogy a
költségvetést február 29-ig el kell fogadni.
Záluszki Ildikó javasolta a napirendi
pont elhalasztását mindaddig, amíg az
iskola költségvetése nem módosul a
szakértıi véleményben leírtakkal. (5
igen, 3 nem, 2 tartózkodás – nem
fogadták el)
Kvintovics László javasolta, hogy a
költségvetést utolsó napirendi pontként tárgyaljuk a mai ülésen. (4 igen, 3
nem, 3 tartózkodás – nem fogadták el)
Szivek Józsefné iskolaigazgató elmondta, hogy az oktatási szakértıi
vélemény nem azt tartalmazza, hogy
az iskolától pénzt kellene elvenni,
csupán leírja, mik azok a tételek, melyek nem kötelezıek, csak adhatók. A
szakértıi véleménnyel kapcsolatos
kifogásait is megfogalmazta. Szerinte
tárgyi tévedések vannak benne.
Peller Mónika azt kérdezte, mennyibe
került az ominózus szakértıi vélemény
elkészíttetése.
A jegyzı azt felelte, hogy még nincs
befejezve a vizsgálat.
Kvintovics László az ingatlaneladásból
tervezett 13,5 MFt-ról érdeklıdött.
Lendvai József elmondta, hogy a
rendırlakás árát és a 809/3. hrsz.-ú
telek tervezett eladási árát jelenti ez az
összeg. Kvintovics László elmondta,
hogy ı nem lát olyan beruházást,

amely a saját bevételek növelését
jelentené.
Galó László, a Pénzügyi Bizottság
elnöke ismertette a Szociális, az Üdülıhelyi és a Pénzügyi Bizottságok
költségvetésrıl hozott módosító javaslatait, melyekrıl szavazással döntött a képviselı-testület.
A Szociális Bizottság javaslatai:
- A karbantartási-kisjavítási tételnél az
utak karbantartására betervezett
500 000 Ft mellé javasolja a 2007-es
teljesítési és a 2008-as összeg különbségének hozzáadását. (4 igen, 2
nem, 4 tartózkodás – nem fogadták el)
- Szakértıi véleményezés alapján az
iskolai költségvetés kerüljön módosításra. (5 igen, 4 nem, 1 tartózkodás –
nem fogadták el)
- A fejlesztési alapra betervezett 15
MFt felosztása legyen konkrétan nevesítve. (8 igen, 2 tartózkodás)
- A szöveges részben az „egyház
támogatása” helyett „temetı fenntartásának támogatása” szerepeljen. (10
igen)
Az Üdülıhelyi Bizottság javaslatai:
- A 2007. évrıl megmaradt 1 200 480
Ft összeget a testület a turisztikai
térkép elkészítésére és egyéb karbantartásokra fordítsa. (8 igen, 1 nem,
1 tartózkodás)
- A bizottság javasolja a képviselıtestületnek annak elfogadását, hogy a
költségvetésben a dobogókıi 4 MFt
céltartalékon szerepeljen. (10 igen)
A Pénzügyi Bizottság javaslatai:
- A bizottság javasolja, hogy az oktatási szakértıi vélemény költségvetést
érintı pontos számadatokkal kerüljön
kiszámításra. (6 igen, 4 tartózkodás)
- Az intézményfinanszírozást emeljék
meg 4 MFt-tal (a tervezés során be
nem tervezett közalkalmazotti 13. havi
bér összege). (7 igen, 2 tartózkodás, 1
nem)
- Minden, elsı osztályba beíratott
gyermeknek egyszeri 25 000 Ft-ot
biztosítson a képviselı-testület. Erre a
célra a költségvetésbe 550 000 Ft-ot
irányozzon elı. (8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
- Az újszülött gyerekeket, akik számára babakötvényt nyitnak, egyszeri
40 000 Ft-tal támogassa a képviselıtestület. Erre a célra a költségvetés-
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ben 1 200 000 Ft-ot irányozzon elı. (8
igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
- A bizottság javasolja a képviselıtestületnek, hogy az önkormányzat
által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 7 MFt-ról
8 850 000 Ft-ra emelje meg, és ezen
módosításokat a következı költségvetés-módosítás során építse be a
költségvetésbe. (8 igen, 1 nem, 1
tartózkodás)
- A bizottság javasolja a képviselıtestületnek, hogy a képviselık költségtérítésére 1 200 000 Ft-ot irányozzon elı. (6 igen, 4 nem)
- A bizottság javasolja a képviselıtestületnek, hogy az informatika-tanár
tandíját (számítástechnika-tanári szakon), mely 135 000 Ft/félév, vállalja át.
(E javaslat megtárgyalása zárt ülésen
történt. 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
- A bizottság a fenti módosításokkal
elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek a 2008. évi költségvetést.
Galó László határozati javaslatot fogalmazott meg arról, hogy a napirend
tárgyalásakor hozott döntéseket ırizzük meg, viszont a költségvetés végszavazását halasszuk el az oktatási
szakértıi vélemény megtárgyalása
utáni idıpontra. (5 igen, 4 nem, 1
tartózkodás – nem fogadták el)
Következett a szavazás a költségvetési rendelettervezetrıl: 3 igen, 1 nem, 6
tartózkodás – nem fogadták el.
A képviselık egy összevont bizottsági
ülésrıl és egy új képviselı-testületi
ülés idıpontjáról döntöttek, melyen
újra tárgyalják a költségvetés tervezetét.
3. napirendi pont:

AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
Boda Józsefné óvodavezetı indoklásából: „Az óvodai szünetek, így az
óvoda nyári zárva tartása a nevelési
év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik. Idıpontját, idıtartamát
jogszabály nem köti meg, önállóan kell
rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerő, hogy az óvoda a júliusi hónapban zárva tartson. Ez az idıszak a
legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.” →

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
→
A határozat:
A képviselı-testület az óvoda nyári
zárva tartását 2008. június 30-tól
augusztus 3-ig határozza meg.
A képviselı-testület felkéri az óvoda
vezetıjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülıt értesítsen.
(10 igen)
4. napirendi pont:

AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK
IDİPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Az iskolaigazgató elıterjesztésében
(neki egyébként, csakúgy, mint az
óvodavezetınek, ilyen jogköre nincs)
leírta, hogy az oktatási intézmények
mőködésérıl szóló miniszteri rendelet
(11/1994. (VI.8.) MKM) alapján a szülı
március 1. és április 30-a között – az
önkormányzat által meghirdetett idıpontban – köteles beíratni tanköteles
gyermekét.
Az iskola a beiratkozás idıpontját a
határidıt megelızıen legalább 30
nappal köteles nyilvánosságra hozni.
A határozat:
A képviselı-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában a 2008/2009-es
tanévre az iskola elsı évfolyamára
történı beiratkozás idıpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
2008. március 19-én és 20-án 8001600 óráig. (10 igen)
5. napirendi pont:

KÖZSÉGI ÜNNEPEK IDİPONTJÁNAK
MEGHATÁROZÁSA

Elıterjesztésében a polgármester
leírta, hogy az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkrıl, ünnepnapjukon. A falu további ünnepnapjai a ciszterci apátság alapítására
és az alapító III. Béla Árpád-házi királyunkra emlékezı Klastrom-nap, a falu
újratelepítésének emléknapja és a
Dunakanyar-Pilisi Nyári Játékok helyi
programja.
Galó László javasolta, hogy az elıterjesztéssel szemben az október 23-ai
ünnepség ne este, hanem délelıtt
legyen. (5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
Galda Levente javasolta, hogy töröljük
a napszakok megnevezését. (10 igen)

Lendvai József módosító javaslatot tett
a Pilisi ciszterci apátság alapításának
824. évfordulója megünneplésére:
augusztus 23-át. (9 igen, 1 tartózkodás)
A határozat:
A képviselı-testület a nemzeti és a
községi ünnepek idıpontját az
alábbiakban határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja: az ünnepség
idıpontja: március 15.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja: az ünnepség
idıpontja: október 23.
Községi ünnepek:
A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója: az ünnepi események idıpontja: augusztus 23.
A falu újratelepítésének ünnepe: az
ünnepi események idıpontja: június 7-8.
Dunakanyar-Pilisi Nyári Játékok: az
ünnepi események idıpontja: augusztus 23-24.
(9 igen, 1 tartózkodás)
6. napirendi pont:

DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁT
ELİKÉSZÍTİ BIZOTTSÁG
MEGVÁLASZTÁSA

Az önkormányzat, rendelete értelmében kitüntetı címeket adományozhat.
A „Pilisszentkereszt Díszpolgára” cím
és a „Pre Mlynky” cím odaítélésérıl a
képviselı-testület dönt, egy bizottság
elıkészítı munkája után. Az elismerések odaítélését és átadását megelızı
eljárás lefolytatására a képviselıtestület 5 tagú elıkészítı bizottságot jelöl
ki, melynek tagjai a polgármester, 2
települési képviselı és a község köztiszteletben álló polgárai közül 2 személy.
A polgármester e bizottság tagjának
javasolta - a polgármester mellett Kecskésné Hoffner Klára és Peller
Mónika képviselıket, és külsıs tagként Spiegelhalter Annát és Minárik
Bélát.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a Pre Mlynky cím
odaítélésének elıkészítésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Kecskésné Hoffner Klára és Peller
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Mónika képviselık, Lendvai József
polgármester, Spiegelhalter Anna
és Minárik Béla külsıs tagok.
(10 igen)
7. napirendi pont:

BELTERÜLETI ÚTTERVEK
MEGRENDELÉSE

Lendvai József elmondta, hogy elfogadott gazdasági programunk is tartalmazza belterületi útjaink felújítását
és építését. Szeptemberi ülésünkön
már tett javaslatot belterületi földes,
murvás útjaink fejlesztésére, a testület
ajánlatok bekérését javasolta. Az év
elsı felében nagy valószínőséggel
kiírásra kerül az a pályázat, mely a
földes utak szilárd burkolattal történı
ellátását támogatja. A pályázathoz, de
bármilyen pályázat nélküli szakszerő
és engedéllyel bíró útépítéshez tervekre van szükség.
A legkedvezıbb árajánlat alapján a
Hársfa u. (600 m), Erdısor u. (300 m)
és a Kossuth u. (550 m) kiviteli tervének elkészítése és engedélyeztetése
bruttó 3,1 millió Ft-ba kerül.
A Tavasz utca korszerősítési felülvizsgálatának és ismételt engedélyeztetésének díja bruttó 456 000 Ft.
Kecskésné Hoffner Klára az iránt érdeklıdött, hogy rendezıdött-e a
Hársfa utca tulajdonjoga.
Lendvai József közölte, hogy az Erdıbirtokosság lemond a tulajdonjogról az
út javára.
Galó László javaslatot tett arra, hogy a
határozatról a február 25-ei képviselıtestületi ülésen döntsünk, hiszen ez
költségvetést érintı kérdés. (4 igen, 5
nem, 1 tartózkodás)
A határozat:
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Tavasz
utca útépítési tervének tervkorszerősítési felülvizsgálatát és a terv
ismételt engedélyeztetését. (6 igen,
2 nem, 2 tartózkodás)
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Hársfa
utca, a Kossuth L. utca és az Erdısor utca engedélyes kiviteli úttervének elkészítését a Tandem Mérnökiroda Kft-tıl. (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
→

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
→

8. napirendi pont:

A KÖZTISZTVISELİKKEL SZEMBEN
MEGHATÁROZOTT TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT
KÉPEZİ
CÉLOK MEGFOGALMAZÁSÁRÓL
A 2008. ÉVRE

A képviselı-testület feladatkörébe
tartozik, hogy 2008. évre meghatározza azokat a célokat, melyek a köztisztviselıkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képezik. A teljesítménykövetelmények
meghatározására vonatkozó elıírást a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése rögzíti.
A képviselı-testület feladata, hogy
határozattal fogadja el az Önkormányzat köztisztviselıivel szemben meghatározandó teljesítménykövetelményekkel kapcsolatos célokat.
A köztisztviselıi egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék
a közszolgálati jogviszonyban állók
igazgatási teljesítménye, javuljon
munkájuk szakmai színvonala.
A hivatali munka hatékonysága megkívánja, hogy minden köztisztviselı
úgy végezze a napi szakmai munkáját,
hogy az a mindenkori önkormányzat
szándékaival, kitőzött közigazgatási
céljaival összhangban legyen. Ehhez
feltétlenül szükséges, hogy a képviselı-testület meghatározza a 2008.
évre vonatkozó kiemelt célokat, amelyek akkor válhatnak az egyéni teljesítményértékelés alapjává, ha az önkormányzat környezetének, lehetıségeinek, adottságainak feltárására, a
hosszú távú fejlıdési célok, megoldások meghatározására, az erıforrások,
szervezeti és mőködési feltételek
hosszú távú kiegyensúlyozottságának
biztosítására, valamint az alkalmazkodás képességének fenntartására irányulnak.
A kiemelt célok meghatározásánál az
alábbi dokumentumot lehet figyelembe
venni.
-

az önkormányzat ciklusprogramja
az önkormányzat szervezeti és
mőködési szabályzata
éves munkaterv

-

az önkormányzat által meghatározott kiemelt akcióprogramok, kiemelt területeket érintı feladattervek.

Melléklet:
A köztisztviselık 2008. évi egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célfeladatok meghatározása:
- Az Önkormányzati Hivatal folyamatosan
gondoskodjon arról, hogy az önkormányzati tevékenységet érintı változásokról a
képviselı-testület idıben és kellı részletezettséggel tájékoztatást kapjon.
- Cél, hogy a lakosság számára minél több
információ jusson el a képviselı-testület
mőködésérıl.
- Történjenek lépések, intézkedések a
köztisztviselık szakmai tudásának elmélyítésére.
- A munkaszervezés és a feladatellátás
korszerősödjön.
- Minden területen ki kell használni a
pályázattal elnyerhetı központi források
felhasználásában rejlı lehetıségeket.
- A költségvetési tervezés területén biztosítani kell a törvényben elıírt határidık
betartását, a költségvetési elıirányzatok
hatékony felhasználását.
- Szolgáltató jellegő, polgárbarát,
ügyfélcentrikus közigazgatás erısítése.
- A képviselı-testület és a bizottságok
mőködésével összefüggı szakmai, szervezési, adminisztratív teendık ellátása az
SzMSz-ben, valamint a munkatervben
foglaltak szerint.
- Az önkormányzat rendeleti hatályosulásának vizsgálata, aktualizálása.
Szabályozatlan területek szükség szerinti
szabályozása.
- Közremőködés az önkormányzat ciklusprogramjának végrehajtásában.

A határozat:
A képviselı-testület a köztisztviselık 2008. évi egyéni teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célfeladatokat e határozat melléklete
szerint állapítja meg a jegyzıkönyvhöz csatolt formában. (9 igen,
1 tartózkodás)
9. napirendi pont:

62/2007. SZ. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Galó László nevelési-oktatási tanácsnok a 62/2007. sz. önkormányzati
határozat határidejének meghosszabbítását kérte a mellékelt javaslat szerint:
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„A képviselı-testület 2007. június 26-ai
ülésén az „Oktatási intézmények névhasználatának felülvizsgálata” címő
napirendi pont tárgyalásakor egy általam tett kiegészítı javaslatról is döntött, mely szerint, mivel a 31/2005.
(XII. 22.) sz. OM-rendelet 1.§ /2/ bek.
a) pontja lehetıvé teszi az intézmények egyedi elnevezésénél személy
nevének felvételét, induljon véleményeztetés a falu lakói körében, ki milyen személyt javasol az iskola névadójának.
A véleményeztetés határideje 2007.
október 31-én lejárt, ezért kérem a
határozat végrehajtásának meghoszszabbítását az általános iskola igazgatójának megválasztása utáni idıpontra, 2008. augusztus 31-re.”
A határozat:
A képviselı-testület a 62/2007. sz.
önkormányzati határozat határidejét
2008. augusztus 31-ig meghoszszabbítja. (7 igen, 3 nem)
10. napirendi pont:

SZLOVÁK NYELVTANFOLYAM
TÁMOGATÁSA

A két elıterjesztı, Záluszki Ildikó közmővelıdési és Galó László nevelésioktatási tanácsnok leírták, hogy „2007.
tavaszától szlovák nyelvtanfolyam
indult a faluban, kezdı és haladó
szinten. Ezt 2007-ben 100 000 Ft-tal
támogatta az önkormányzat képviselıtestülete. A résztvevıkkel együtt mi is
szeretnénk, ha ez a támogatás 2008ban tovább folytatódna, hiszen a tanfolyam jelenleg is mőködik.”
Demjén Tamásné a PSzÖ által idén
elindított
szlovák
nyelvvizsgaelıkészítı tanfolyamhoz szükséges
tankönyvek beszerzéséhez kérte,
hogy osszuk el a javasolt összeget.
Becságh András javasolta, hogy ez a
tanfolyam is kapjon 100 000 Ft támogatást.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
2008. február 13-tól 100 000-100 000
Ft-tal támogatja a faluban mőködı
szlovák nyelvtanfolyamot, valamint
a nyelvvizsga-elıkészítı szlovák
nyelvtanfolyamot az elızı évi felté-

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
→

11. napirendi pont:

KÖNYVTÁROS MEGBÍZÁSA A
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBA
A két elıterjesztı, Záluszki Ildikó közmővelıdési és Galó László nevelésioktatási tanácsnok leírták, hogy 2007.
júliusa óta a Közösségi Ház és
Könyvtár intézményének az élén igazgató áll. A módosítandó alapító okirat,
az elkészítendı szervezeti és mőködési szabályzat alapján az intézményvezetı feladata nem a könyvtárosi
munka végzése. A 2007. januárjában
a Pest Megyei Könyvtárral kötött megállapodás értelmében évente meghatározott összegő támogatást kap
könyvtárunk (mely tavaly 1,3 MFt volt).
Ez adhatná az anyagi alapját a
könyvtáros alkalmazásának (megbízási óradíj).
Lendvai József elmondta, hogy a
megbízási díjat 800 Ft/órában, továbbá vállalkozó esetén havi 60 000 Ftban maximalizálná. (4 igen, 3 nem, 2
tartózkodás)
Kvintovics László a még mindig el nem
készült Szervezeti és Mőködési Szabályzat iránt érdeklıdött.
Lendvai József közölte, hogy még az
alapító okirat módosítása sem készült
el, így az szmsz sem készülhetett el,
csakúgy, mint az igazgató munkaköri
leírása.
Kvintovics László javasolta, hogy az
alapdokumentumok elkészülte után
térjünk vissza a könyvtárosi megbízásra. (3 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)
Záluszki Ildikó elmondta, hogy az
igazgató még 8 órában sem tud a
könyvtárral foglalkozni, ha igazgatói
feladatait akarja jól ellátni. Márpedig
mi igazgatót neveztünk ki a Közösségi
Ház és Könyvtár élére, nem pedig
könyvtárost választottunk. Elmondta
továbbá azt, amit a januári ülésen is,
hogy 2008. január 19-én megbeszélést tartottak a Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatójával, Berényi Ildikóval. A falu közmővelıdésével kapcsolatos feladatokat határozták meg felelısök, határidık megjelölésével. Ezzel
kapcsolatban a következı ülésre határozati javaslatot fognak megfogalmazni. Elmondta még, hogy a könyvtáros
megbízása mintegy évi 1 MFt-ba kerülne. A határozati javaslatot azzal

egészítette ki, hogy óránként bruttó
1 000 Ft-ot javasolt megbízási díjként.
Az eredeti határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Közösségi Ház és Könyvtárban
lévı könyvtárosi munka végzésére
2008. március 1-tıl könyvtárost alkalmaz heti 16 órában, aki feladatát
megbízási díj ellenében végzi. A
könyvtárosi állás meghirdetés útján
töltendı be. (4 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)
12. napirendi pont:

KÖZHASZNÚSÁGI SZERZİDÉS
MÓDOSÍTÁSA

Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
a 42/2007. sz. önkormányzati határozatával a Pilisi Klastrom Szolgáltató
Közhasznú Társaság közhasznú szerzıdését jóváhagyta.
A szerzıdés mindig adott évre szólt, a
közhasznú szerzıdést a képviselıtestület fogadja el, a közgyőlés csak
tárgyalja.
A fentiek miatt vált szükségessé a
szerzıdés IV./1. pontjában meghatározott idıtartam módosítása.
A határozat:
A képviselı-testület Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és
a Pilisi Klastrom Szolgáltató Közhasznú Társaság közötti közhasznú
szerzıdés IV./1. pontjában meghatározott idıtartamot 2008. 01. 01.
napjától 2008. 12. 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselı-testület meghatalmazza
a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírásával. (8 igen, 2 tartózkodás)

kulhatna egy autóparkoló, nem kellene
az utcában parkolni.
Záluszki Ildikó és Orbán Vilmos sem
javasolták az autók beljebb engedését
az erdıbe. Éppen ellenkezıleg, a
sorompót még kijjebb, a falu felé kellene tenni.
Lendvai József szavazást kért: mindössze 4-en támogatnák a sorompó
áthelyezését a lenti irányba.
Galó László kérdésére a polgármester
elmondta, hogy a pályázati önrész 15
%, ami mintegy 3 MFt, melyet az
Üdülıhelyi Bizottság által Dobogókıre
javasolt 4 MFt-ból fizetnének ki.
→ Bejelentette, hogy szlovák bál volt
Dorogon, melyen ı is részt vett.
→ Közölte, hogy a Közösségi Házban
megemlékeztek a Magyar Kultúra
Napjáról január 27-én.
→ Megtörtént az iskola, óvoda és a
Közösségi Ház főtési rendszerének
átvilágítása.
→ Bejelentette, hogy a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja tisztújító közgyőlést tartott, és ı is bekerült az elnökségbe.
→ Elmondta, hogy február 14-én
Szent Cirill és Szent Metód tiszteletére
ünnepi mise lesz templomunkban.
→ Ismertette a PILE SC elnökének
levelét, melyben sérelmezi a Közösségi Házban bevezetett terembérleti
díjat.
→ Lendvai József a januári üléshez
hasonlóan ismét bejelentette, hogy
kérdıívet fognak kiküldeni a lakosságnak a rendezési terv készítésével
kapcsolatban.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ:

EGYÉB BEJELENTÉSEK:

→ Lendvai József bejelentett egy
pályázati lehetıséget, melyben turistautak, információs táblák, a dobogókıi kilátó felújítására, stb. lehet pályázni. Ezzel kapcsolatban arra kérte a
képviselıket, nyilvánítsanak véleményt
a Szentkút felé vezetı úton, a Szılı
utca végén elhelyezett sorompó lejjebb vitelérıl. Így a lenti részen kiala-

→ Demjén Tamásné bejelentette,
hogy bekerült a fánkrekord a rekordok
könyvébe, továbbá, hogy a fánkfesztivál bevételébıl 75 000 Ft-tal támogatják az általános iskolát.
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Rendkívüli képviselı-testületi ülések
2. A Közösségi Ház alapító okiratáLampert Mihályné (Dobogókıi út
2008. február 15. -44.)
nak módosítása.
póttagból tag
Az ülés összehívására a 2008. március 9-i országos népszavazás helyi
szavazatszámláló bizottságának megválasztása miatt volt szükség.
Záluszki Ildikó és Galó László sürgısséggel terjesztették be a „Közösségi Ház és Könyvtár mőködéséhez
szükséges dokumentumok elkészítése” címő napirendi javaslatukat.
(6 igen)
A Lendvai József által ismertetett
napirendi javaslatot a képviselıtestület elfogadta. (6 igen)
1. napirendi pont:

A HELYI SZAVAZATSZÁMLÁLÓ
BIZOTTSÁG TAGJÁNAK/PÓTTAGJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSA
Az elıterjesztı Baranyák Szilvia jegyzını volt. Ismertette, hogy a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történı végrehajtásáról rendelkezı
5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelete értelmében: „a HVI vezetıje a póttagok,
vagy más SzSzB tagjai közül kiegészíti az SzSzB-t, ha tagjainak száma
kevesebb, mint öt – a településszintő
lakcímmel rendelkezı választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör
SzSzB-je esetén hét – fı.
Pilisszentkereszten igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt hely az 1es
számú
szavazókör
(Pilisszentkereszt, Fı út 12.), ezért oda
még póttag megválasztása szükséges.
Galó László azt kérdezte az elıterjesztıtıl, hogy a képviselı-testületnek
van-e joga teljesen új szavazatszámláló bizottságot választani, de erre
feleletet csak késıbbre ígért a jegyzını.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
szavazatszámláló bizottságokba az
alábbi pilisszentkereszti állampolgárokat választja:
1. sz. szavazókörben:
Tagok:

- Szikszai Pál (Tavasz u. 7.) póttagból tag
Póttagok:
- Balla Szilvia (Szabadság u. 2.)
- Szendiné Vizeli Zsuzsanna (Kossuth L. u. 65/a)
- Baranyák Lajosné (Petıfi S. u. 16.)
(6 igen)
A március 9-ei népszavazás
szavazatszámláló bizottsági tagjai:
1. szavazókör:
Papucsek Katalin, Fuhl Attiláné, Roób
Péterné, Lampert Mihályné, Szikszai
Pál
+ 3 póttag: Balla Szilvia, Szendiné
Vizeli Zsuzsanna, Baranyák Lajosné
2. szavazókör:
Sipos Kálmánné, Király Istvánné,
Cserniné Kuczmog Márta
+ 2 póttag: Kolozsváriné Király Judit,
Kormosné Karmó Katalin
2. napirendi pont:

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
MŐKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE

Mint az elıterjesztık írják: „2008.
január 19-én a Közösségi Ház igazgatójával, a polgármester, az alpolgármester, a nevelési-oktatási és a
közmővelıdési tanácsnok részvételével megbeszélés volt a falu közmővelıdését, a Közösségi Ház igazgatójának munkakörét és tevékenységét
érintı kérdésekrıl és feladatokról. A
megbeszélés tartalmáról emlékeztetı
készült, melyben rögzítettük az intézmény mőködéséhez elengedhetetlenül
szükséges dokumentumok elkészítésére vonatkozó határidıket és felelısök neveit.
Ezek megerısítésére kérjük a képviselı-testületet.”
A határozat:
1. Zavarkó Mihály, illetve a szakminisztérium megkeresése a 2007-ben
végzett közmővelıdési átvilágítás
ügyében.
Határidı: azonnal
Felelıs: Baranyák Szilvia jegyzı

8

Határidı: 2008. március 15.
Felelıs: Baranyák Szilvia jegyzı
3. Berényi Ildikó munkaköri leírásának elkészítése.
Határidı: 2008. március 15.
Felelıs: Baranyák Szilvia jegyzı,
Lendvai József polgármester
4. A Közösségi Ház igazgatói irodájába: internet- és telefonkapcsolat létesítése, telefonkészülék (hordozható) vásárlása, számítógép
telepítése.
Határidı: 2008. március 15.
Felelıs: Lendvai József polgármester
5. A Közösségi Ház szervezeti és
mőködési szabályzatának (SzMSz)
elkészítése.
Határidı: 2008. március 20.
Felelıs: Berényi Ildikó igazgató
6. A feladatok elvégzésének és a
határidık betartásának ellenırzése.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Lendvai József polgármester
(6 igen)

2008. február 25.
A Lendvai József által ismertetett
napirendi javaslatot, mely egyetlen
napirendi pontból állt, a képviselıtestület elfogadta. (8 igen)
Napirend elıtt néma felállással
tisztelegtünk a kommunizmus áldozatai elıtt, ez a nap ugyanis az ı emléknapjuk.
1. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELET

Lendvai József polgármester az általános iskola költségvetési, gazdálkodási tevékenységérıl szóló szakértıi
jelentés javaslatait figyelembe véve
módosító javaslatokat tett a költségvetéshez.
Elsı javaslat: az önkormányzat a
2008. évi költségvetésében június
30-ig biztosítja az igazgatóhelyettesi
státusz pótlékát és munkaidıkedvezményének fedezetét.
→
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→ Szivek Józsefné elmondta, hogy jó
lenne az órakedvezményt megtartani,
hiszen a feladat megmarad, a munka
nem szőnik meg.
Záluszki Ildikó az iránt érdeklıdött,
hogy van-e tapasztalat hasonló iskolákról?
Galó László elmondta, hogy van olyan
szlovák nemzetiségi iskola, ahol három pedagógus között osztják fel ezeket a feladatokat, nekik ez beszámít a
kötelezı óraszámukba.
Kvintovics László módosító javaslata
az volt, hogy a munkaidı-kedvezmény
fedezetét 2008. december 31-ig biztosítja az önkormányzat. (2 igen, 6 nem,
2 tartózkodás)
Az eredeti határozati javaslatot a képviselı-testület elfogadta. (6 igen, 4
nem)
Második javaslat: az önkormányzat a
2008. évi költségvetésében túlóra
kifizetésére a szakértı által javasolt
személyi költségek 1 %-át, 870 000
Ft-ot biztosít.
Szivek Józsefné vitába szállt a szakértıi számítással, szerinte rosszul
számolt a szakértı.
Lendvai József közölte, hogy az oktatási szakértı másképpen számolt, mint
az igazgató: a személyi költségek 1 %át javasolta megállapítani.
A határozatot a képviselı-testület
elfogadta. (6 igen, 4 nem)
Harmadik javaslat: az önkormányzat
a 2008. évi költségvetésében július
1-tıl 14 fı pedagógus státusz fenntartására biztosít fedezetet. Ekkortól
javasolja a logopédus félállás megszüntetését. Az óvodai logopédiai
ellátást szeptember 1-tıl megbízás
alapján kívánja biztosítani.
Galó László módosító javaslatot tett,
melyet vissza is vont, mivel a polgármester leszögezte, hogy nem a logopédiai ellátást szüntetjük meg az iskolában, az továbbra is feladat lesz.
A határozatot a képviselı-testület
elfogadta. (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Negyedik javaslat: az önkormányzat
a 2008. évi költségvetésében, a
tantárgyfelosztás
alapján,
a
138/1992. vhr. 15. § (f) bek. szerint
mindazon pedagógusoknak bizto-

sítja a nemzetiségi pótlékot, akik a
kötelezı óráik legalább 50 %-ában
nemzetiségi nyelven végzik az oktatást.
Jánszki István a köztisztviselık nyelvpótlékáról kérdezett.
Baranyák Szilvia jegyzını elmondta,
hogy más a nemzetiségi és más a
nyelvpótlék, mely utóbbi kötelezıen jár
annak, akinek angol, német, francia
nyelvvizsgája van, továbbá adható a
további nyelvvizsgák – pl. szlovák –
esetében.
A határozatot a képviselı-testület
elfogadta. (6 igen, 4 nem)
Ötödik javaslat: az önkormányzat a
2008. évi költségvetésében az általános iskola ruházati költségigényét
nem tudja biztosítani.
Szivek Józsefné elmondta, hogy más
a munkaruha, és más a ruhapénz.
Munkaruha viszont csak a technikai
dolgozóknak jár, a pedagógusoknak
nem.
A határozatot a képviselı-testület
elfogadta. (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Hatodik javaslat: az önkormányzat az
általános iskola önálló gazdálkodási
jogát az iskola igazgatójának és
gazdasági vezetıjének javaslatára
2008. július 1-jével visszavonja, és
ezt az alapító okiratában átvezetteti.
Kvintovics László feltette a kérdést az
iskolaigazgatónak, hogy tényleg ık
javasolták-e ezt.
Szivek Józsefné elismerte, hogy igen.
Idézte a szakértıi véleményre írott
saját véleményüket, mely szerint „ha
az önkormányzat mindenáron spórolni
akar, jogában áll, hogy visszavonja az
önállóságot.”
Galó László elmondta, hogy nem az
önkormányzat akar mindenáron spórolni, hanem rajtunk szeretne spórolni
az a politikai erı, amely most hatalmon van Magyarországon. Felidézte
az 1994-es létszámokat, amikor az
iskola önálló gazdálkodó lett: 93 óvodás (most 77 van tervezve a költségvetésben), 205 iskolás (most 132), 56
fı alkalmazott (most 36). Elmondta
továbbá, hogy nem kívánjuk összevonni iskolánkat más település iskolájával, nem szüntetjük meg a felsı
tagozatot, nem utaztatjuk pedagógu-
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sainkat és diákjainkat, nem küldünk
pedagógust félállásba vagy óraadónak
stb., mint ez sajnos nagyon is jellemzı
az ország sok iskolájában.
A határozatot a képviselı-testület elfogadta. (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Hetedik javaslat: az önkormányzat a
módosítások figyelembe vételével
az iskola költségvetésében a bevételek és a kiadások fıösszegét
130 586 000 Ft-ban határozza meg.
Záluszki Ildikó kérdése az volt: ez az
összeg mennyiben változott a tervezetthez képest? Hangsúlyozta továbbá
ı is, hogy cél az iskola megtartása.
Lendvai József azt felelte, plusz 1,8
MFt-tal.
Boda Józsefné óvodavezetı elmondta,
hogy fontos lenne a játszótér szabvány szerinti felújítása, illetve az egyik
csoportszoba padlózatát is ki kellene
cserélni.
A határozatot a képviselı-testület elfogadta. (6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Lendvai József elmondta Kvintovics
László kérdésére, hogy a fejlesztési
alapban 11,7 MFt van.
A 2008. évi költségvetési rendelet
végszavazása következett: 6 igen, 2
nem, így a képviselı-testület a költségvetést elfogadta.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ:
Lendvai József azzal a kéréssel
fordult a falu lakosságához, hogy a
2008. március 9-ei országos ügydöntı népszavazáson minél nagyobb számban vegyenek részt.
Bejelentette, hogy március 1-én
ünnepi képviselı-testületi ülés keretében megkötjük a testvérközségi
szerzıdést az erdélyi Kézdiszentkereszttel.

EGYÉB BEJELENTÉSEK:
A jegyzını kérte azokat a választópolgárokat, aki nem kapott értesítést,
hogy a polgármesteri hivatalban megtekinthetı névjegyzéket nézzék meg,
szerepel-e benne a nevük.
Galó László

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

TISZTELT CÍMZETT!

KÉRJÜK,
A KITÖLTÖTT KÉRDİÍVEKET

Megkezdıdött településük Településrendezési Tervének elıkészítése. A terv kidolgozására a
POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ
IRODA kapott megbízást.
A terv készítését megelızıen
szükséges meghatározni a rendezési tervet megalapozó Településfejlesztési Koncepciót, melynek kidolgozásához kérjük az ön
segítségét is.
A településrendezési terv határozza meg majd a településen a környezetalakítás és az építés rendjét,
annak jogszabályi feltételeit. Meghatározza közép- és hosszútávon a
fejlesztések lehetséges területeit,
illetve az egyes területek használatát.
Településükre vonatkozó ismereteink elmélyítése céljából kérdıíveket készítettünk, melynek kitöltésével alapos tájékoztatást kaphatunk
a település jelenlegi állapotáról, és
távlati elképzelésekrıl.
Kérdéseinkre válaszokat a lakosságtól, az önkormányzattól, a gazdasági és civil szervezetektıl várunk.

2008. MÁRCIUS 10-IG

A mellékelt kérdıív kitöltésével
Ön is hozzájárul a koncepció
elkészítéséhez.
Minél teljesebb a kérdıív kitöltése,
annál inkább szolgálja a célt. Ezért
kérjük, lehetıleg minden témáról
írják le véleményüket.
A kérdıívek kitöltése kézírással
történhet, természetesen név
nélkül. Válaszát aláhúzással,
vagy a pontozott helyek kitöltésével jelölje.
Ha a kitöltésre megadott hely nem
elegendı az őrlapon, a kérdés
számának és típusának megjelölésével szívesen fogadunk minden
megjegyzést, bıvebb kifejtést, betétlapokon.

SZÍVESKEDJENEK ELJUTTATNI
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, A GİGÖS-BOLTBAN ÉS
AZ ORVOSI RENDELİBEN
ELHELYEZETT LÁDÁKBA.
A kérdıívek kiértékelése után az
abból eredı fejlesztési elgondolások megfogalmazása – szövegtervezetként – a képviselı-testület
elé kerül. A Településfejlesztési
Koncepció megvitatása és véglegesítése után kerül elfogadásra,
illetve közzétételre.
Elıre megköszönve a kérdıívek
kitöltését, számítunk a tervkészítés
során tartandó fórumokon is részvételükre, aktív közremőködésükre.
POMSÁR ÉS TÁRSAI
ÉPÍTÉSZ IRODA
1065 Budapest, Nagymezı u. 25
Tel.: 06-1-331-8494
Fax: 06-1-301-0640
e-mail: pomsart@t-online.hu

LOCSOLÓBÁL
a Közösségi Házban!

2008. március 23-án,
vasárnap 20 órától

Zenél: a Széplaki-duó
Fellép: Nemzetiségi Kulturális
Egyesület, Pilissszentkereszt
A belépıjegy ára elıvételben:
800 Ft, a helyszínen: 1 000 Ft.
Belépıjegy vásárolható: a Közösségi Házban könyvtári órákban
Minden érdeklıdıt szeretettel várok!
Berényi Ildikó
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HÍREK
DOBOGÓKİRİL
Új erdei szemetes tartók készültek
el a parkoló, az Eötvös sétány és
Pihenı sétány mentén.
Reméljük, hogy a kirándulók használni fogják és nem a környezetet ill.
az erdıt szennyezik a magukkal
hozott csomagoló anyagokkal. A
dobogókıi lakosok közül többen is
rendszeresen szedik a szemetet és
cserélik a mőanyag zsákokat az
erdei szemetesekben.
Kora tavasszal, terveink szerint március utolsó szombatján, 29-én szemétszedési napot tartunk Dobogókı központjából kiindulva. A közös
munkában résztvevıket bográcsebéddel megvendégeli a Dobogókı
Egyesület.
Sajnálatos módon a buszmegállóban
a hirdetıtábla a rongálások után még
nem használható, reméljük, hogy a
helyreállítása rövidesen megtörténik.
Tovább folytatódik a közutak mentén a bozót irtása. Jelenleg a Napsugár utca rendezése folyik.
A dobogókıi lakosok és üdülni érkezık ködös idı esetén gyakran alig
látják az utat, mivel az útfelfestések teljesen lekoptak, ami
veszélyes helyzeteket teremt az
úton. A Közút-Kezelı ígérete szerint
idén megtörténik a középvonal
felfestése.
A Dobogókı Egyesület köszöni az
SZJA 1% felajánlásokat. További
felajánlásokat az alábbi adószám
megjelölésével köszönettel veszünk.
DOBOGÓKİ EGYESÜLET
adószáma:
18686311-1-13
Graf Etelka

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Az olvasó kérdez –
dr. Orbán Ildikó,
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati
fıosztályvezetıje válaszol
2007. február 15-ével nyugdíjba mentem. Az APEH küldött nekem bevalláscsomagot, de én nem értem miért,
hiszen a nyugdíjasoknak nem kell
adózni, a munkahelyemen pedig már
minden adót levontak.
2007-ben Önnek a nyugdíjon kívül
még volt munkaviszonyból származó
jövedelme is. Ezért 2007-rıl önadózóként bevallást kell benyújtania 2008.
május 20-áig. Mivel már nincs munkáltatója, nincs lehetıség munkáltatói
elszámolásra.
A bevallásba be kell írnia a volt munkáltatója által kiadott igazolás alapján
a munkaviszonyból származó jövedelmét, valamint a 2007-ben megkapott nyugdíjakat is. A nyugdíjra esı
adót nem kell megfizetni, de az elıfordulhat, hogy a jövedelmek összevonása miatt még adót kell fizetni, de elıfordulhat az is, hogy visszaigényelhetı
adója keletkezik.
2007-ben meghalt édesapám, és egy
kis családi házat hagyott rám örökül.
Szeretném az idén eladni, és az árából egy lakást venni, de nem tudom,
hogy milyen adózási következményekkel kell számolnom?
Az ingatlanértékesítés adózási szabályai éppen 2008. január 1-ével változtak meg, az Ön esetében vélhetıen
nem szerencsés módon.
Az ingatlan eladás után adókötelezettség abban az évben keletkezik, amikor
az ingatlant eladja, és az errıl szóló
szerzıdést a földhivatalhoz benyújtják.
A jövedelmet úgy kell meghatározni,
hogy az eladási árból le kell vonni az
öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket, a megfizetett öröklési
illetéket, a felmerült, és számlával
igazolt ügyvédi, hirdetési költséget, az
esetleges ingatlanközvetítıi díjat. Ha
az elvégzett számítás után marad
pozitív különbözet, azaz jövedelem,
akkor az után 25 % adót kell fizetni,

még akkor is, ha a jövedelembıl lakást
vásárol.
A korábbi szabályok alapján a jövedelem lakáscélú felhasználásával
mentesülni lehetett az adó megfizetése alól. A 2008. január 1. után eladott
ingatlanok esetén a jövedelem felhasználása szők körben számítható
be: csak ha azt saját maga, vagy közeli hozzátartozója, vagy élettárs részére idısek otthonában, vagy fogyatékos személyek lakóotthonában férıhely megszerzésére fordítja.
Ha a jövedelem felhasználásával vásárolt lakását lakhatási célra veszi, és
a vagyoni, szociális helyzete is indokolja – kérelmére – az adóhatóság
különleges méltányosságot gyakorolhat, és az ingatlanértékesítésbıl
származó jövedelem adóját elengedheti.

Márciusi adózási
határidık
Március 12., szerda
A kifizetı, munkáltató a tárgyhót
követı hó 12-ig fizeti meg az általa
levont személyi jövedelemadó elıleget vagy adót. Eddig kell megfizetni a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a
fizetendı
társadalombiztosítási
járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, az egészségügyi
szolgáltatási járulékot, valamint a
START-kártyával rendelkezı foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás
eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot is. Ezekrıl a kötelezettségekrıl a befizetés mellett bevallást is
kell tenni a tárgyhót követı hó 12ig, a foglalkoztató a 0808-as, az
egyéni vállalkozó saját magáról a
0858-as nyomtatványt nyújtja be
elektronikus úton.
Újdonság a munkáltatónak az a
kötelezettsége, hogy a dolgozó
adóhatósági
adómegállapítást
(ADAM) kérı 07530-as számú
nyilatkozatát köteles átvenni akkor,
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ha a feltételek fennállta esetén sem
vállalja a munkáltatói adómegállapítás elkészítését. A munkáltatói adómegállapítást vagy az
összes, a feltételeknek megfelelı
dolgozónak el kell készíteni, vagy
mindenkinek együttesen lehet
megtagadni, a munkáltató nem
válogathat a dolgozók között. A
dolgozó ADAM-nyilatkozatát a
munkáltató összeveti a rendelkezésére álló adatokkal, lehetıség
szerint javítja, ezt követıen feldolgozza és március 12-ig elektronikusan továbbítja az adóhatóság
felé.
Március 20., csütörtök
Társasági adóelıleg befizetés, havi
bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0878-as
bevalláson, havi ÁFA befizetése és
bevallása, 0801-es havi bevallás
benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás
igénylése a 0811-es nyomtatványon, az Európai Közösségbıl
történı beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0886-os számú
bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából
személygépkocsinak nem minısülı
új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem
rendelkezık 0887-es számú bevallása, a vállalkozási tevékenységet nem folytató társasház 0741-es
bevallása.
Március 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj elıleg
és jövedéki adó elıleg befizetése
és bevallása.
Március 31., hétfı
Környezetterhelési díj elıleg befizetése, a tárgyévi környezetterhelési díj kötelezettség és az elıleg
különbözetének bevallása és befizetése.
APEH Közép-magyarországi
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Képviselıi kérdések a
polgármesterhez
Egy 2007. évi képviselı-testületi döntés szólt a Kézdiszentkereszttel létesítendı testvérközségi szerzıdésrıl.
Mi történt azóta ebben az ügyben?
2007. október 1-én levélben tájékoztattam a polgármester asszonyt testületünk döntésérıl, elküldve mellékletként testületünk határozatának kivonatát. Akkor még várható volt egy
novemberi személyes találkozás, mely
nem történt meg sajnos. Telefonon
történt többszöri megkeresés a részemrıl, írásos választ azóta sem
kaptunk a kézdiszentkereszti testület
állásfoglalásáról és szándékáról. Utolsó telefonon történt megkeresésemkor
(február 11.) egy tervezett március 15ei eseményre, kopjafa-állításra kaptam
elızetes meghívást, illetve én tájékoztattam a polgármester asszonyt
várható idei ünnepeinkrıl, melyre
elızetesen meghívtam ıt és kollégáit.
(Lapzártakor érkezett a hír, hogy a
kézdiszentkereszti
képviselıtestület március 1-én érkezik Pilisszentkeresztre a testvérközségi
szerzıdés megkötésére.)
Mikor végzik el a novemberben kivágott, majd késıbb murvával betemetett
kátyúk aszfaltozását, illetve az ún.
Szommer-köz javítását?
Lehet, hogy nem elfogadható indok,
de november óta tél van. Amint beköszönt ténylegesen is a következı
évszak, vagyis a tavasz, a megkötött
szerzıdésnek megfelelıen elkészül a
kátyúk aszfaltozása. A Szommer-köz
javításával ugyanez a helyzet, bár
véleményem szerint ebben az esetben
még árajánlatok bekérésére és testületi döntésre is szükség van, a Pénzügyi Bizottság javaslatán túl.
Hogyan állnak a tárgyalások a
kakashegyi laktanya önkormányzati
tulajdonba adása ügyében?
Nem tárgyalási szakaszban van az
ügy. A hatósági ügyintézése folyik az
új telekmegosztásnak és területátadásnak, melynek a Honvédelmi Minisztérium és a Pilisi Parkerdı az

ügyfelei és a Földhivatal az eljáró
szerv.
Mi a helyzet a Szentkútnál elhelyezett
ún. „táltospad” ügyében?
Pad van, ügyet pedig kreáltak mellé. A
plébános atya van megbízva egy
egyeztetı megbeszélés összehívásával a padot elhelyezıkkel. Az elérhetıségeket a rendelkezésére bocsátottam.
A januári ülésen kiderült, hogy a
PSzÖ-nek 10 %-os tulajdona van a
kábeltévében. Igaz ez? Mikor keletkezett ez a jog, minek alapján? Mire
jogosít ez?
Nem sikerült még olyan dokumentumot találni a kábeltévé dokumentumai
között, ami ezt bizonyítaná. Tulajdonosként minden, a kábeltévé-hálózat
megépítésével és üzemeltetésével
kapcsolatos szerzıdésen kizárólag
Pilisszentkereszt
Önkormányzata
szerepel.
A Kevély TV-vel megtörtént-e a szerzıdéskötés? Mikor kezdik el a mősorok sugárzását az önkormányzati
csatornán?
A Kevély TV elküldte szerzıdéstervezetét, melyet átnézve (jegyzı, alpolgármester, polgármester) a módosítási
javaslatainkkal visszaküldtem. A tervezet megegyezett a Pomázzal kötött
szerzıdéssel. A módosítás szerint 2008.
március 1-tıl 2009. március 1-ig szólna a
szerzıdés, egy hónap próbaidıvel.
A Közösségi Ház büféjének bérlıje
átadta-e már a helyiséget a tulajdonos
önkormányzatnak, miután még 2007.
novemberében az erre jogosult Kht.ügyvezetı neki felmondott?
A felek jogi képviselıi egyeztetik álláspontjukat. Az ügynek 2008. május 1-ig
le kell zárulnia.
Kinek a kötelessége a Forrás utcai
vízelvezetı árok megtisztítása a jelenleg benne található törött üvegektıl?
Rendeletünk szerint a lakó feladata.
Azonban bizonyos idıközönként közmunkásaink is takarítani szokták a
belterületi árkokat.
Aki kérdezett: Galó László
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Aki válaszolt: Lendvai József

II.Pilisi
KavalkádFánkfesztivál
Tavaly, mikor a Fánkfesztivál ötlete
felmerült, csak reménykedtünk benne, hogy a rendezvény sikeres lesz.
Sokat törtük a fejünket, hogyan állítsuk össze a programot úgy, hogy
mindenki megtalálja benne a neki
tetszıt, hogy mindenki jól érezze
magát és késıbb is szívesen vegyen
részt a rendezvényen. Izgultunk,
hogy hányan látogatnak majd el a
programokra, tetszeni fognak-e a
mősorok, milyen lesz az idıjárás,
elég lesz-e a fánk, és még sok-sok
kérdés fogalmazódott meg bennünk.
Sokan és sokat dolgoztunk, de a II.
Fánkfesztivál sikere azt mutatja,
hogy érdemes volt dolgozni. A rendezvény pozitív visszhangja azt
mutatja, hogy a pilisszentkeresztiek
többsége szereti a Fánkfesztivált, az
idén tapasztalt nagy sajtóérdeklıdés
hatására pedig az ország távolabbi
területeirıl is szép számmal érkeztek
vendégek.
A többféle programon, a felvonuláson és a két Guinnes-rekordon túl a
rendezvényben talán az volt a legszebb, amikor a háziasszonyok
szorgalmas munkája nyomán győlni
kezdtek a fánkok az iskola épületében. Nagy örömmel töltött el bennünket ez az összefogás, hogy enynyien magukénak érezték a rendezvény sikerét.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik idıt és
fáradtságot nem sajnálva majdnem
4000 fánkot sütöttek. Köszönjük
továbbá mindazok segítségét, akik
anyagilag támogatták a rendezvényt,
ill. akik munkájukkal járultak hozzá a
Fánkfesztivál sikeréhez.
Külön köszönet Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának, mely
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Közérdekő címek, telefonszámok
Egészségügyi ellátás

ELMŐ Nyrt.

Háziorvos:
dr. Berecz Tamás
(háziorvos, csecsemı- és gyermekgyógyász szakorvos)
06-30-9277-867
Háziorvosi rendelı:
Pilisszentkereszt, Dobogókıi u. 2.
Tel: 06-26-547-069
Rendelési idı:
Hétfı:
8-11 és 16-17
Kedd:
8-12
Szerda:
8-12
Csütörtök:
8-12
Péntek:
13-17

Központ:
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Félfogadás:
Péntek: 8-14
Ügyfélszolgálati irodák:
Eurocenter 1037 Budapest, Bécsi út
154.
Félfogadás:
Hétfı:
9-20
Kedd-péntek:
9-18
Szentendre (fiókiroda):
2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.
Félfogadás:
Hétfı:
12-20
Csütörtök:
8-16

Fogorvos:
dr. Váczy Eszter
Fogorvosi rendelı:
Pilisszentkereszt, Dobogókıi u. 2.
Tel: 06-30-411-0808
Rendelési idı:
Kedd:
13-1830
Csütörtök:
8-12
Péntek: minden páros héten 8-12
Védını:
Balla Szilvia
Anya- és csecsemıvédelem: Dobogókıi u. 2.
Tel: 06-26-347-793

Gyermekjóléti szolgálat
2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
Telefon: (26) 322-370,
E-mail: gyermekjolet@pomaz.hu
FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS!
Fogadóóra:
Hétfı:
Szerda:
Csütörtök:

13-16
14-17
9-12

Pilisszentkereszten, Fı út 12.:
Szerda:
14-16
Nánási Andrea

TIGÁZ
Ügyfélszolgálati iroda:
2049 Diósd, Petıfi S. u. 40.
Telefon: 80/333-338, 40/333-338
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: (80) 300-300
Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási
ideje:
Hétfı:
8-15
Kedd:
8-15
Szerda: 8-18
Csütörtök:
8-15
Péntek: 8-13

PEST MEGYEI
KÉMÉNYSEPRİ ÉS
TÜZELÉSTECHNIKAI KFT.
1022 Budapest, Iskola u. 10.
Telefon: 374-0068
Fax: 374-0067
Ügyvezetı igazgató: dr. Filó András
Ügyfélfogadás:
Hétfı:
12-16
Szerda: 10-16
Péntek: 830-11
Fımérnök: Oláh Csaba

DUNA MENTI
REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT.
Duna Jobbparti Üzemigazgatóság
Az ügyfélszolgálatok telefonon, illetve
személyesen történı felkereséséhez
szükséges, hogy a fogyasztó ismerje
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és közölni tudja az ügyintézıvel az
aktuális fizetı kódját, esetleg a fogyasztóhely számát.
Duna Jobbparti Üzemigazgatóság
2000 Szentendre, Kalászi u. 2.
Telefon: 06-26-501-650
Fax: 06-26-310-816
Ügyfélszolgálat:
Hétfı:
7-1630
Kedd-csütörtök: 7-13
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
Közmőegyeztetés:
Telefon: 06-26-501-640
vagy 501-656
Hétfı:
7-1630
Kedd-csütörtök: 7-13
Regionális Vízellátási Üzem
2000 Szentendre, Kalászi u. 2.
Tel: 06-26-501-677
Fax: 06-26-310-337
Ügyintézés (egyéb ivóvizes- nem
hibabejelentés és nem ügyfélszolgálat)
Tel: 06-26-501-677
Hétfı-péntek: 6-14
Mérıcsere ügyintézés:
Telefon: 06-26-501-673
Hétfı-péntek:
7-14
Pilisi Vízellátási Üzem:
2085 Pilisvörösvár, Béke u. 26.
Tel: 06-26-330-053, 06-26-530-591
Fax: 06-26-530-224
Ügyfélszolgálat (csak mőszaki):
Telefon: 06-26-330-053, 06-26-530591
Hétfı:
6-1530
Kedd-csütörtök: 6-1330
Péntek: 6-1130
Hibabejelentés (éjjel-nappal): 06-26330-053 vagy 06-26-530-591

Csatornázási üzem
2000 Szentendre, Ipar u.
Tel: 06-26-501-050
Fax: 06-26-501-059
Ügyfélszolgálat (csak mőszaki):
Telefon: 06-26-501-050
Hétfı-péntek:
6-14
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
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MENJEN, VAGY MARADJON?
AZ ISKOLAÉRETTSÉGRİL
Lassan itt az ideje, hogy a leendı elsı
osztályosokat beírassák szüleik az
általános iskolába. Ha már jól ismerik
az általános iskolát, érdemes a gyermeket megismerni iskolaérettség
szempontjából is. A szülıknek nem
mindig sikerül eldönteni, hogy gyermekük érett-e arra, hogy az iskolában
jól érezze magát, teljesíteni tudjon, ott
minél kevesebb kudarc érje. Az óvodapedagógusok ebben segítségükre
vannak, de segíthetnek a nevelési
tanácsadóban is, ahol különbözı helyzetekben vizsgálják a gyermeket.
Minden szülınek a saját gyermeke a
legszebb és a legokosabb, és ez természetes is. Fontos azonban a gyermek érdekében, hogy a különbözı
helyzetekben a szülı figyelje meg
gyermekét, hogyan viselkedik. Milyen
tempóban végzi a gyermek a feladatokat? Sokat kérdez-e, vagy rögtön
megérti azt? Közben kitalál magának más elfoglaltságot? Érdeklıdı?
Tud-e nyugodtan ülni, vagy izegmozog a feladat megoldása közben? A szülı nagyon sok tapasztalatot győjthet magának a gyermekkel
való foglalkozás közben.
Az iskolaérettségnél biológiai (testi),
pszichés (lelki) és szociális (társas)
érettséget vizsgálnak. Hatéves korra
egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm
magas, és 20-22 kg súlyú. Természetesen ettıl felfelé és lefelé is lehetnek
eltérések, ennek ellenére, ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad,
érdemes elgondolkodni, hogy fogja-e
majd bírni az iskolai élettel járó
fizikai megterhelést. A fogváltás
beindulása elıtt a gyermek idegrendszerének nagyobb megterhelés az
intenzív tanulás.
A cipıfőzı megkötésének tudása csak
részben gyakorlás függvénye, tájékoztat bennünket a finommozgások
fejlettségérıl, térbeli tájékozódásról és
a vizuális megfigyelıképességrıl is.
Jól mőködı látás és hallás hiányában nehezített a tanulás. Ha probléma
merül fel, érdemesebb egy alaposabb
vizsgálatot kérni szakorvostól (pl.
rejtett kancsalság, látótérkiesés, lusta

pupillareflex, keresztezett szem- és
füldominancia, lassúbb beszédhallás
stb. derülhet ki). A helyes vagy helytelen ceruzafogásra már óvodás
korban fel kell figyelni, hiszen ennek is
késıbb lesznek következményei. Figyeljük meg, hogy a gyermek az elemi
mozgásokban (kúszás, mászás,
lábujjhegyen járás, sarkon járás, külsı
talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és fél lábon, felemelgetés háton- és hasonfekvésben)
mennyire összerendezett. Nagyon
fontos az olvasás-írás tanulásánál!
Az egyensúlyérzék bizonytalansága a
tanulási nehézségen kívül magatartási
zavart is okozhat.
A jól irányítható kéz elıfeltétele az
írástanulásnak. Ha jól mőködnek a
keresztcsatornák, akkor a gyermek
egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. A fölösleges mozgás írás közben sok energiát emészt
fel, a gyermek hamar kifárad.
Fontos, hogy a gyermek ismerje saját
testét, biztonsággal tájékozódjon rajta.
Meg tudja nevezni testrészeit, ujjai
nevét és helyét jól ismerje.
Már iskolába kerüléskor kialakuljon a
kézdominancia, a szülı tudja, hogy
gyermeke jobbkezes vagy balkezes.
Sok probléma elkerülhetı! A domináns
kézzel ellentétes oldali lábhasználat
gyakran jár együtt a számolási készség gyengeségével. Tehát a dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos
oldalra esnek. Ugyanígy a szemnél is,
és a fülnél is ez igaz.
Az iskolaérett gyermek jól ismeri a
térirányokat (jobb és bal, lent és fent).
Jól tudja utánozni a szülei mozdulatait,
tud ritmust, sort folytatni. Szokja meg,
hogy balról jobbra haladunk a feladatvégzésben (akár portörléssel is gyakoroltatható).
Fontos, hogy a gyermek figyelmét ne
ingerelje a háttér. Tudjon a lényegre
koncentrálni. Figyeljük meg, hogy a
túldíszített mesekönyvekben nem
tudunk a szövegre figyelni, fıleg akkor
nem, ha szöveg és kép még össze is
mosódik, mert egymáson van. Az
összeolvasásnál fontos lesz, hogy ne
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ragadjon le a részleteknél, tudja
egészként értékelni a részeket. Szintén jó mesés- és képeskönyvekben
lehet gyakoroltatni az azonosság
felismerését, de ugyanilyen fontos a
különbözıség felismerése is, ami a
hangokra is vonatkozik. A hatéves
korú gyermek már tökéletesen ismeri
anyanyelvét. Árnyaltan tud mondani
egy témáról néhány összefüggı mondatot. A megfelelı beszéd alapozza
meg az írott beszéd megtanulását.
Egy súlyosabb beszédhiba, fejletlen
beszédkészség vagy hiányos fogalmi
rendszer nehezíti az értı olvasás
kialakulását is.
A jó emlékezet és problémamegoldó
gondolkodás és a tartós figyelem
nélkülözhetetlen az iskolában való
megfelelı teljesítéshez.
Elengedhetetlen, hogy a gyermek
szembe tudjon nézni azzal, ha valami
nem sikerül rögtön. Merjen és akarjon
újra és újra hozzáfogni egy feladathoz,
jó kudarctőrı képességgel rendelkezzen. Ehhez azonban fontos, hogy a
szülı se várjon elsı alkalomra gyors
és hibátlan, szép munkát.
Megfelelı szocializáció nélkül nagyon nehéz, vagy lehetetlen beilleszkedni az iskola rendjébe. Egy szociálisan éretlen gyermeket akkor sem
szabad beiskolázni, ha nagyon értelmes és okos, és talán már tud is olvasni. Az utóbbi idıben sokasodott
meg az értelmi és érzelmi fejlıdés
közötti feszültség miatt problémás
gyermekek száma. Márpedig ez utóbbi
(érzelmi fejlıdés) az önfegyelem
kialakulásában szükséges.
A diszlexiás gyermek problémája nem
mindig részképesség zavar, sokszor
elsısorban nevelési okokra vezethetı
vissza. Fontos, hogy szenzitív (fogékony) korában a gyermeket milyen
ingerek érik a családban. A televízió
és a számítógép túlzott használata
következtében a pszichés fejlıdés
szakaszai nem zárulnak le az egészséges tempóban és módon, mert a
családon belüli és a kortársakkal kapcsolatos értékes kommunikáció hiánya
meggátolja ezt.
→

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
→ A kreativitás kialakulását is befolyásolják, mert a gyermekek minden
ingert készen kapnak, és nem kell az
absztraháló képességeiket használniuk. Ennek következtében sok gyermek
ugyan jó verbális adottságokkal rendelkezik, de ahogy egy olyan külsı
ingerrel találja szemben magát, ami
irányított figyelmet érdemel, nem tud
erre koncentrálni.
A pedagógus csak azért a gyermekért tud felelısséget vállalni, aki betartja a szabályokat, bizalommal fordul
hozzá és elfogadja ıt! A gyermeket ne
ijesztgesse a szülı és a szomszéd az
iskolával, a tanulással.
Mindezen alapképességek megléte
biztosítja a gondtalan iskolakezdést,
az örömteli írás-, olvasástanulást. Egyegy képesség gyengesége még nem
teszi lehetetlenné a tanulást, de okozhat zökkenıket. Ha több területen
gyengén teljesít a gyermek, felmerül
az iskolaéretlenség gyanúja. Ilyen
esetben kell feltétlenül szakemberhez
fordulni.
Galóné Oláh Katalin

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
VÁLTOZÁSOK
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete 5/2008.
számú önkormányzati határozatában
döntött az elsıfokú építéshatóság
átadásáról a kistérségi körzetközpontnak, Szentendrének.
Az építésügyi kérelmeket továbbra is
beadhatják a pilisszentkereszti polgármesteri hivatalnál, melyet a hivatal
továbbít az elbíráló hatósághoz
Szentendrére.
2008. január 1-jével hatályba lépett az
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter 37/2007. (XII. 13.) ÖTM
rendelete (továbbiakban: Rendelet),
amely az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az
építészeti-mőszaki
dokumentációk
tartalmáról szól.
A Rendeletet kizárólag a 2008. január
1-je után indult eljárásokban kell alkalmazni, melynek hatálya az Étv.
szerinti építési munkára, az építmé-

nyekre, építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásra,
és az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges telekalakítási
és építészeti-mőszaki dokumentáció
tartalmi követelményére terjed ki.
A Rendelet hatálya nem terjed ki az
antennák, a vízimunkák és vízilétesítmények, a robbantóanyagok tárolására szolgáló építmények, a barlangban történı építési tevékenység és a
földmérési jelek elhelyezésével kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra.
A Rendelet mellékletei módosítják az
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárás megindítására vonatkozó ügyfél-kérelmet (2. sz. melléklet), és az
egyéb építésügyi hatósági eljárás
megindítására vonatkozó kérelmet (4.
sz. melléklet).
A bejelentést az építésügyi hatóságnál
szintén írásban, a 3. sz. melléklet
kitöltésével kell benyújtania az építtetınek. A külön jogszabályban meghatározott értékő illetéket változatlanul le
kell róni.
Az építésügyi hatósági engedély megadásához az ingatlannal rendelkezni
jogosult hozzájárulása szükséges.
Az építési engedély csak a hozzátartozó, engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-mőszaki tervdokumentációval együtt jogosít építési tevékenység
végzésére.
Az építtetı csak a jogerıs és végrehajtható építési engedély és az ahhoz
tartozó építészeti tervdokumentáció
birtokában és annak megfelelıen, az
engedély érvényességének idıtartama
alatt végezhet építési tevékenységet.
Az ÖTM rendelet 1. melléklete tartalmazza az építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve
engedély és bejelentés nélkül végezhetı építési tevékenységeket. Az ÖTM
rendelet 5. sz. melléklete részletesen
meghatározza az építészeti-mőszaki
dokumentáció tartalmát.
Az új ÖTM rendelet megtekinthetı
többek közt Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatalában.
Baranyák Szilvia
jegyzı
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Márciusi
programok
Pilisszentkereszten
KÁNTORHÁZ
16-án 1500 Petrás Mária kerámiakiállítása, ezzel egyidıben a Szlovák Házban a Somvirág Egyesület húsvéti játszóháza.

KÖZÖSSÉGI HÁZ
Márc. 5.:
- Úszásoktatás indulása Esztergomban
- 1700-1900: Asztalitenisz a mozogni
vágyóknak
Márc. 6., 930-1030: Zenebölcsıde indulása
Márc. 11., 1700: Tiniklub
Márc. 14., 1900: Színházlátogatás:
Nemzeti Színház: Warrenné mestersége
Márc. 23., 2000: Locsolóbál
Márc. 29.: 1900: Filmklub

Állandó programok:
Hétfı:
18-1845: Ovis néptánc
1845-1930: „Szépkorúak”-néptánc
1930-2130: Felnıtt néptánc
Kedd:
18-1930: Taekwon-do
Szerda:
10-12: Baba-mama klub
1730-19: Szlovák kezdı nyelvtanfolyam
19-2030: Szlovák haladó nyelvtanfolyam
1745-1845: Torna
1845-2030: Jóga
Csütörtök:
15-18: Modern tánc
18-1845: ovis néptánc
1845-1930: „Szépkorúak”-néptánc
18-1930: Taekwon-do
1930-2130: Felnıtt néptánc
Péntek:
30
30
17 -18 : Hip-Hop tánc
1830-1930: Torna

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfı:
Kedd:

17-21
10-12
15-17
Szerda: 1630-2030
Csütörtök: szünnap
Péntek: 16-20

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

TÁJÉKOZTATÓ

ÉRTESÍTÉS

AZ ORSZÁGOS
NÉPSZAVAZÁSRÓL

TISZTELT EBTULAJDONOS!

A Magyar Köztársaság elnöke
2008. március 9-re
ORSZÁGOS ÜGYDÖNTİ
NÉPSZAVAZÁST tőzött ki.
A népszavazásra feltett kérdések:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást
követı év január 1-jétıl ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a
járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1-jétıl ne kelljen vizitdíjat fizetni?
Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsıfokú tanulmányokat
folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
A választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükrıl 2008. február 22-ig
kapnak értesítést.
A névjegyzék 2008. február 20-tól
február 27-ig tekinthetı meg a polgármesteri hivatalban.
A szavazás 600 órától 1900 óráig tart.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétıl távol
lévı választópolgár – kérelmére –
belföldön igazolással, külföldön a
Magyar Köztársaság nagykövetségein és
fıkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben
2008. március 4-ig, személyesen vagy
meghatalmazott útján 2008. március
7-én 1600 óráig lehet kérni a lakóhely
szerint illetékes jegyzıtıl.
Szavazás mozgóurnával:
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére –
Magyarországon – mozgóurnával
szavazhat. Mozgóurna csak írásban
kérhetı! Mozgóurnát a szavazás napja
elıtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottságtól lehet
kérni.

A Földmővelésügyi Miniszter 41/1997.
(V.28.) FM rend. 212. §-a alapján
minden 3 hónaposnál idısebb ebet
veszettség elleni védıoltásban kell
részesíteni.
Pilisszentkereszt község területén az
ebek 2008. évi SZERVEZETT, KÖTELEZİ VESZETTSÉG elleni védıoltása a Polgármesteri Hivatal udvarán lesz (Fı út 12.)

MÁRCIUS 6-ÁN 10-12 óráig
Kérem, kutyájával megjelenni szíveskedjen!
Pótoltás ideje:
2008. március 20-án 16-17 óráig
A veszettség elleni oltás költsége az
oltás helyén fizetendı: 2.700 Ft.
A 81/2002.(IX.4.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelezı az ebek
féregtelenítése –
- védıoltás beadásának feltétele –
kérem hozzon magával 10 kilogrammonként 200 Ft-ot féreghajtó tablettára! - amit az oltás
helyén kell fizetni!
Amennyiben már nincs eb a tulajdonában, vagy új kutya került Önhöz,
kérem bejelenteni a polgármesteri
hivatalban.
A háznál történı eboltásokat - a polgármesteri hivatalban lehet kérni elızetes bejelentés után végezzük el.
Az ebek veszettség elleni védıoltása
kötelezı, elmulasztása az eb elkobzását, valamint köz- és állategészségügyi veszélyeztetés miatt szabálysértési eljárást von maga után.
Az eb tulajdonosára 50 000 Ft-ig terjedı bírság róható ki.
A macskák veszettség elleni védıoltása nem kötelezı, de a fertızések
megelızése érdekében minden macskatartónak ajánlott.
Dr. Bándli József, állatorvos
Baranyák Szilvia
jegyzı
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A leendı
elsı osztályosok
beíratása az
általános iskolába:
2008. március 19-én
és 20-án
800-1600 óráig
a titkárságon.

Március 15.
900 Ünnepi szentmise
1000 Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett ünnepség
az Emlékparkban.
Mindenkit szeretettel hívunk a
közös ünneplésre!
Pilisszentkereszt
Község
Képviselı-testülete
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