Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2015. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(1-16/2015. sz. önkormányzati határozat)
(-/2015 sz. rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. január 29-én megtartott képviselőtestületi 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 (később érkezett.)
Hivatalból jelen van az ülésen:
jegyzőkönyvvezető.

Baranyák Szilvia jegyző,

Licsikné Sipos Enikő

Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Galda Béláné bizottsági
külső tag, Zsarnóci Csaba bizottsági külső tag, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Boda Józsefné
óvodavezető, Berényi Ildikó KH igazgató.
Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök, Berényi Ildikó KH igazgató.
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.
Peller Márton polgármester: Ügyrendi javaslat:
11. napirendi pont törlését javaslom.
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. Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester
2. 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Beruházási, fejlesztési elképzelések, lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
5. Közmeghallgatás, továbbá a dobogókői településrészi tanácskozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
6. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
7. Óvodavezetői pályázat
Előterjesztő: polgármester
8. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző

9. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: polgármester
10. Pomázi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésébe tag delegálás
Előterjesztő: polgármester
Napirend előtt:
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű
határozatokról elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
1/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármester 2015. január 29-i képviselő-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.
Napirend előtti tájékoztatók, bejelentések:
Galó László képviselő: Az iskolában azt tapasztaljuk, hogy sok kutya járkál be az iskola
területére. Ezúton tisztelettel kérem a kutyatulajdonosokat, hogy tartsák kerítésen belül az
ebeket. Figyeljünk jobban oda.
Orosházi Géza képviselő: A Kossuth Lajos utcában szintén ez a helyzet. Nézzük meg, hogy a
hogyan alkalmazhatnánk gazdaságosan közterület felügyelőt, ennek a feltételeit ki is kell
dolgozni. Több lakó megkeresett, hogy a lakótelepen nincs közvilágítás.
Galó László képviselő: A Forrás utcában a régi ez + az előtt egy DMRV-s nyílt árok van hosszú
idő óta, jó lenne betemetni.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Az első napirendi pont a középtávú tervezésről szóló döntés
meghozatala. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„2/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2015. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal –
a 2016. – 2018. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly
megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási
feltételeinek biztosítását.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. – 2018. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet
követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
saját
bevételek
2016.

saját
bevételek
2017.

saját
bevételek
2018.

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel,

55.000,-

55.500,-

55.900,-

12.000,-

6.000,-

0,-

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

2.000,-

2.400,-

2.700,-

Rovat megnevezése
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében
az önkormányzat saját bevételének minősül

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
0
0
0
ÖSSZESEN:
69.000,63.900,58.600,2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
2/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú
tervezést az alábbiak szerint elfogadta:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2015. évi költségvetési tervezetében
elfogadottakkal – a 2016. – 2018. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten
fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat
működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. – 2018. évi középtávú tervadatait a melléklet
tartalmazza.
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
Rovat megnevezése
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet
értelmében az önkormányzat saját
bevételének minősül

saját
bevételek
2016.

saját
bevételek
2017.

saját
bevételek
2018.

1. a helyi adóból származó bevétel,
55.000,55.500,55.900,2. az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel,
12.000,6.000,0,3. az osztalék, a koncessziós díj és a
hozambevétel,
0
0
0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,
0
0
0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
2.000,2.400,2.700,6. a kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés.
0
0
0
ÖSSZESEN:
69.000,63.900,58.600,2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő
három évre nem tervez.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző
2./Napirend: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A második napirendi pont a 2015. évi költségvetési rendelet
elfogadása. A költségvetés megalkotásakor a központi bevételekkel, a településen képződő
saját bevételeinkkel terveztünk. Az önkormányzat a költségvetési egyensúlyt
ingatlanhasznosítás nélkül tervezte. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. A
bizottsági ülésen felmerült több módosítási javaslat, ezért célszerű lenne majd a testületi
ülésen ezeket megtárgyalni, majd ezt követően a pénzügyi irodának beledolgozni az
előterjesztésbe, és előkészíteni a következő ülésre, hogy minden módosítás a
jogszabályokban meghatározott rovatokra kerüljön betervezésre. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László képviselő PB elnök: Több minden felmerült, az Szmsz szerint 2 fordulóban
tárgyaljuk. Támogatom a javaslatot.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Az előkészített anyaga jogszabályi követelményeknek mindenben
megfelel.
Orosházi Géza képviselő: Ha jól értem, akkor nem megyünk végig ezen az anyagon. Nekem van
két módosító javaslatom. Kérdezem az elnököt, hogy ezt mikor tegyem meg.
Galó László képviselő PB elnök: Két forduló között, ezt még a tárgyalásos szakaszban van. A
Pénzügyi Bizottsági ülés előtt kerüljenek be a javaslatok, hogy azt előkészítse a hivatal.
Galda Levente megérkezett, a létszám 7 fő.

Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi irodát, hogy a soron
következő Pénzügyi Bizottsági ülésig beérkezett javaslatokkal egybeszerkesztve készítse elő a 2015. évi
költségvetési rendeletet elfogadásra a képviselő-testület elé a következő rendes ülésre.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
3/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Pénzügyi irodát, hogy a soron következő
Pénzügyi Bizottsági ülésig beérkezett javaslatokkal
egybeszerkesztve készítse elő a 2015. évi költségvetési
rendeletet elfogadásra a képviselő-testület elé a következő
rendes ülésre.
3./Napirend: Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A harmadik napirendi pont tájékoztatás a helyi civil szervezetek
pályázati elszámolásáról. A képviselő-testület a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton több pályázatot érdemesnek minősített. A támogatott
szervezetek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Galó László képviselő PB elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
1.010.000,- Ft-ot osztott ki a testület, 5 pályázatot támogatott. Javaslom a pilisszentkereszti
egyesületeknek, hogy pályázzanak rá. Nem egyszerű az ilyen pályázaton elindulni, remélem
az idén többen jelentkeznek.
Galda Levente képviselő, tanácsnok: Szeretném megköszönni a testületnek, hogy a civil
egyesületeket támogatja. A PKE nevében ezúton is köszönöm a támogatást.
Galó László képviselő PB elnök: Az iskolából én vagyok itt egyedül. Ezúton is köszönöm a
nevükben a támogatást.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt
célt – gödöllői tanulmányi kirándulás – a 91/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 260.000,- Ft-tal,
azaz kettőszázhatvanezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást
elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
4/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
szervezet pályázatában megjelölt célt – gödöllői tanulmányi
kirándulás – a 91/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati
határozatával a 260.000,- Ft-tal, azaz kettőszázhatvanezer Fttal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„5/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt
célt – karácsonyi műsor megrendezése – a 92/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 100.000,- Ft-tal,
azaz egyszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
5/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
szervezet pályázatában megjelölt célt – karácsonyi műsor
megrendezése – a 92/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati
határozatával a 100.000,- Ft-tal, azaz egyszázezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület szervezet pályázatában
megjelölt célt – „… Az első magyarországi szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és bemutatása ..” – a
93/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 250.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatta. A
képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület
szervezet pályázatában megjelölt célt – „… Az első
magyarországi szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és
bemutatása ..” – a 93/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati
határozatával a 250.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – Adventi
vásár megrendezése – a 94/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 200.000,- Ft-tal, azaz
kettőszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
7/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet
pályázatában megjelölt célt – Adventi vásár megrendezése – a
94/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 200.000,Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület
a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt –
pilisszentkereszti Klastrom forrás és környéke felújítása – a 95/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával
a 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
8/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet
pályázatában megjelölt célt – pilisszentkereszti Klastrom forrás

és környéke felújítása – a 95/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati
határozatával a 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
4./Napirend: Beruházási, fejlesztési elképzelések, lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Berényi Ildikó megérkezett.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A negyedik napirendi pont Beruházási, fejlesztési elképzelések,
lehetőségek ismertetése. Már a háromnegyed éves beszámoló időszakában ismert volt a
Tisztelt Képviselő társaim számára összeállított táblázat, melyben néhány fontos fejlesztési
elképzelést ismertettem. Ehhez időközben az intézményeknél szükséges karbantartási és
felújítási munkákra kértünk be ajánlatokat. Arra kérem a képviselő-társaimat, hogy a
gazdasági program előkészítéséhez is fontos egyéb beruházási fejlesztési elképzeléseiket
juttassák el a hivatalnak. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. A bizottsági
ülésen javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Pénzügyi bizottság tegye meg aktualizált
javaslatait a gazdasági programhoz, ezért szükséges lenne, hogy az egyéni képviselői
vélemények 2015. február 6-ig érkezzenek be, hogy azt összesített formában a bizottsági
ülésre elő tudja készíteni a hivatal.
Galó László képviselő PB elnök: Ha jól tudom most is van kötelezettség a ciklusprogram
elfogadására, ha jól tudom 6 hónapon belül.
Orosházi Géza képviselő: Írásban vagy szóban várják a javaslatokat.
Peller Márton polgármester: Így is úgy is.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy tegye
meg aktualizált fejlesztési, beruházási javaslatait a gazdasági program elkészítéséhez, és azt terjessze az elnök
a képviselő-testület elé elfogadásra a jogszabályban előírt határidőig.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
9/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy tegye meg
aktualizált fejlesztési, beruházási javaslatait a gazdasági
program elkészítéséhez, és azt terjessze az elnök a képviselőtestület elé elfogadásra a jogszabályban előírt határidőig.

5./Napirend: Közmeghallgatás, továbbá a dobogókői településrészi tanácskozás időpontjának
meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A dobogókői üdülőterületen is felmerült az igény egy
településrészi tanácskozás megtartására. Úgy gondolom, hogy mind a közmeghallgatáson,
mind a településrészi tanácskozáson hasznos elképzeléséket kaphatnánk a lakosságtól,
melyet a megalkotandó gazdasági programunkban is beleépíthetünk.
Galó László képviselő PB elnök: Eddig is a költségvetéskor tartottunk egy közmeghallgatást 1
órába. Ehhez azért tartsuk magunkat, a munkatervben is szerepel. Sűrű lesz a két időpont
együtt.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2015. március 20.
17.00 – 18.00 közötti időtartamra tűzi ki, a dobogókői településrészi tanácskozást 2015. március 21-én 17.00
órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
10/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közmeghallgatás időpontját 2015. március 20. 17.00 – 18.00
közötti időtartamra tűzi ki, a dobogókői településrészi
tanácskozást 2015. március 21-én 17.00 órakor tartja meg,
melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban
jelöli meg.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
6./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. július 6tól – 2014. július 31-ig határozza meg. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét
más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani köteles.

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény
esetén az ügyeletet szervezze meg, a gyermekek részére teljes ellátást kell biztosítani.
Határidő:azonnal
Felelős: óvodavezető”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
11/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. július 6-tól – 2014.
július 31-ig határozza meg. Annak a gyereknek a részére,
akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja
biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani köteles.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda
zárva tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény esetén az
ügyeletet szervezze meg, a gyermekek részére teljes ellátást
kell biztosítani.
Határidő:azonnal
Felelős: óvodavezető
7./Napirend: Óvodavezetői pályázat
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A hetedik napirendi pont Óvodavezetői pályázat meghirdetése.
Orosházi Géza képviselő: Előnyként szerepel benne a szlovák nyelvtudás, tehetnénk feltételként.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Tehetnénk feltétellé.
Baranyák Szilvia jegyző: Minden pályázatnál így volt kiírva.
Galó László képviselő PB elnök: Módosító javaslat, hogy legyen megnevezve, hogy 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szlovák nyelv alapszintű ismerete, a zárójeles rész
kerüljön ki.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a módosítást elfogadta, és beleépítette a
tervezetbe.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Boda Józsefné óvodavezető felmentési
kérelmét tudomásul vette, és elfogadta. A felmentési idő kezdete 2015. január 1., munkavégzés alóli
felmentésének kezdő időpontja 2015. május 1., jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésének
időpontja 2015. augusztus 31.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
12/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete Boda Józsefné óvodavezető felmentési kérelmét
tudomásul vette, és elfogadta. A felmentési idő kezdete 2015.
január 1., munkavégzés alóli felmentésének kezdő időpontja
2015. május 1., jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetésének időpontja 2015. augusztus 31.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában meghirdeti a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői álláshelyét.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az álláspályázatot a szükséges felületeken tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
13/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és
formában meghirdeti a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda óvodavezetői álláshelyét. A képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogy az álláspályázatot a szükséges felületeken tegye
közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
8./Napirend: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 2015. évi szabadság
ütemezéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
14/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről
szóló tájékoztatást tudomásul vette.
9./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő: polgármester

Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A kilencedik napirendi pont a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál
megrendezésével kapcsolatos PSZÖ kérelem elbírálása. A Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat elnöke 2014. év végén kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat szokásos
éves nagy rendezvényükkel kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A
kérelmet, és az elnök által összeállított költségvetési kiadásokat a képviselők részére még a
tavalyi év folyamán továbbítottuk. Az Önkormányzat a fesztivál megrendezéséhez minden
évben hozzájárult. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László képviselő PB elnök: A bizottság támogatja a javaslatot. Azt szeretném megtudni,
hogy kinek a rendezvénye ez a fesztivál, és hova utaljuk a támogatást. A jegyző tájékoztatott,
hogy a PSZÖ-é a beadott kérelmeknek megfelelően. Az Önkormányzat a fesztiváljáról határozatot
hoz, nem láttam a PSZÖ határozatot erről.
Peller Márton polgármester: Javaslatom, hogy a támogatást a fellépők szállás költségére,
ellátására és utiköltségére fordítsa.
Galó László képviselő PB elnök: Csodálkozom, hogy szlovák oldalról nem sikerült támogatást
szerezni. A bevételről tájékoztatna az elnök asszony?
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: A Határon túli szlovákok hivatalához is benyújtottunk
támogatási kérelmet, de ez csak márciusban derül ki, az OSZÖ 50 ezer forintot adott, a szlovák
kulturális központ is támogat bennünket.
Galó László képviselő PB elnök: Nyugodtabb szívvel tudnám támogatni, ha ez nem üzleti
rendezvénynek nézne ki. Jó lenne, ha a civil alapon belül tudna pályázni. A tavalyi kiírásra
tudom, hogy nem tudott pályázni a PSZÖ, mert csak civil szervezetekre volt kiírva.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Félreértés van, nem üzleti a rendezvény, csak szükséges a
bevételi oldalt megnövelni. Ez a falu legnagyobb rendezvénye. Azért csináljuk, hogy jól
érezzék magukat az emberek. Fogjunk össze, jó lenne ha azon gondolkodnánk, hogyan
tudunk egymásnak segíteni, szervezzük együtt a rendezvényeket.
Orosházi Géza képviselő: Annyira üzleti rendezvény, amennyire a Pilisi Klastrom Fesztivál. Jó
pár képviselő részt vesz ennek a rendezvénynek a megszervezésében. A cél az volt, hogy
legyen a falunak olyan rendezvénye, ahol jól érezheti magát mindenki. Ez a 8. fánkfesztivál,
megérdemel 300 ezer forintot, de egyetértek a polgármesteri javaslattal, hogy legyen célhoz
kötött.
Galda Levente képviselő, tanácsnok: A rendezvény télbúcsúztató, tavaszköszöntő, a támogató
szervezetek vagy előfinanszíroznak, de utólag már ritkán támogatják a megvalósult
rendezvényeket, és ez ár addigra lezajlik, mire a szlovák szervezetek döntenek a
támogatásokról.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PSZÖ kérésének megfelelően maximum
300.000,- Ft-os, azaz háromszázezer forintos támogatást nyújt a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésére,

melyet a fellépők szállásköltségére, ellátására és útiköltségére köteles fordítani. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
15/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a PSZÖ kérésének megfelelően maximum 300.000,Ft-os, azaz háromszázezer forintos támogatást nyújt a Pilisi
Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésére, melyet a fellépők
szállásköltségére, ellátására és útiköltségére köteles fordítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

10./Napirend: Pomázi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésébe tag delegálás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A tizedik napirendi pont a Pomázi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
közgyűlésébe tag delegálás. Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága levélben kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a
közgyűlési alapszabályuknak , valamint a társulási szerződésüknek megfelelően, mint
alapító tagönkormányzat a szükséges 1 fő szavazati joggal rendelkező képviselő
delegálásáról gondoskodjunk. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata részéről eddig a
képviseletet Lendvai József volt polgármester látta el. Mivel azonban a volt polgármester
képviseleti joga megszűnt, valamint a közgyűlés mandátuma is lejárt, szükséges egy új
képviselőt delegálni.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság közgyűlésébe delegált Lendvai József polgármestert - képviseleti jogának megszűnése miatt,
érdemei elismerése mellett - felmenti. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlésébe Pilisszentkereszt Község érdekeinek képviseletére
Peller Márton polgármestert delegálja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
16/2015. (I.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
közgyűlésébe delegált Lendvai József polgármestert képviseleti jogának megszűnése miatt, érdemei elismerése
mellett
felmenti.
Pilisszentkereszt
Község

1./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok
értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra.
Az abban foglaltak megfelelnek a 2015. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és mellékletei így
kerültek előkészítésre.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2015. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a
2016. – 2018. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly
megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek
biztosítását.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. – 2018. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza.
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
saját
bevételek
2016.

Rovat megnevezése

saját bevételek
2017.

saját bevételek
2018.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az
önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel,

55.000,-

55.500,-

55.900,-

12.000,-

6.000,-

0,-

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

2.000,-

2.400,-

2.700,-

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
0
0
0
ÖSSZESEN:
69.000,63.900,58.600,2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző
Pilisszentkereszt, 2015. január 23..
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó
újraszabályozás fő célja, az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos
törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak

újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra
megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással
kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.
A 2015. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a
következő jogszabályok tartalmazzák:
-

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény),
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ávr),

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a
központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy
elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési
rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a
feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon
támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a
kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi
önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit,
határozatait, és az Országgyűlés 2015. évi költségvetési törvényét figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez
szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában: az Önkormányzat önként vállalt
feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.
Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani
- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása,
stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés település közbiztonságának biztosításában
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgazdálkodás
feladatellátását kötelező jelleggel.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel
egyezteti, melynek eredményét írásban rögzítette.
Az egyeztetés eredménye található jelen előterjesztésnek az egyes intézmények tekintetében elkészített költségvetési
kimutatásokban.
A költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv
adatainak, az előző év tervezett, és tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.
Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki
egy egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell
a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő
elszámolását. Ezen célok megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és
beszámolási kötelezettség.

A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá előfordul,
hogy egyes sorok átkerültek más költségvetési mellékletbe. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe
venni.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetési bevételei ( 1.; 2.; 3.; 4.;
5. melléklet szerint)
Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési
szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.
I. Helyi Önkormányzat bevételei
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi
önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 129 870,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési
törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 51 595,- E Ft-ot, a
köznevelési feladatok támogatására 49 264,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 15 773,- E Ft-ot,
lakott külterületekkel kapcsolatos eladatok ellátására 10 738,- E Ft-ot, kulturális feladatok ellátására várhatóan 2 500,E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.
Közhatalmi bevételekből várhatóan 52 610,- E Ft bevétel származik az idei évben.
Ezen belül:
A Vagyoni típusú adók tekintetében a várható bevétel 15 200,- E Ft lesz az építményadó mértékének csökkentése
miatt
A Termékek és szolgáltatások adóbevétel:
Iparűzési adó: Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal által ajánlott tervszáma 24 000,- E Ft. 2015-ben az iparűzési
adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2015
évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2014-ben.
Az Idegenforgalmi adót a 2014. évi előirányzatra alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege 6 000,- E
Ft.
Talajterhelési díjból tervezett bevétel 210,- E Ft,
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2014. évi szinten tervezhető, 6 000,- E
Ft. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.
Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 200,- E Ft. Ebből 950,- E Ft-tal jelentős
nagyságrendet képvisel a helyi adókkal összefüggő bírságból, pótdíjból várható bevétel.
Működési bevételek: Összességében 228 957,- E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke: 8 300,- E Ft, melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel 8 000,- E Ft.
Ellátási díjak összege 8 500,- E Ft, mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel.
Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál 4 295,- E Ft összeggel számoltunk.
Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzösszegek
legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 502,- E Ft.
Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és kívülről nem tervezünk, de a támogatás igénylés
lehetőségét folyamatosan vizsgáljuk.
Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 0,- E Ft-tal tervezünk.
Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja
lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek
pénzmaradványának igénybevételét tervezzük. Az előterjesztésben 63 775,- E Ft-tal számolunk, a 2014. évi
pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A működési és felhalmozási egyensúly
biztosítása érdekében 28 545,- E Ft működési, 37 230,- E Ft felhalmozási maradvány igénybevételeként került
megfogalmazásra.
II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az Önkormányzati
hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel
kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.
Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.
Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege 301,- E Ft, mely alapvetően a közterületfoglalási díjbevételt, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza.
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési
térítési díjak és a kiszámlázott ÁFA került megtervezésre 10 796,- E Ft mértékben.

A Közösségi Ház és Könyvtár működési bevételt 20,- E Ft mértékben tervezett, a könyvtári tagsági díjakból.
A bevételek tervezése az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a
működési támogatásokból, a pénzeszközátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.
Az intézményi működési bevételek jelentős része az étkezési befizetési díjakból és a parkoló bevételből, valamint a
hozzájuk tartozó ÁFA bevételből áll.
A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (rendelet melléklet 22.). Az építményadónál
figyelembe vettük az idei évre bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb
behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a
felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2015. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani.
2014. évben megközelítően 10 millió forintos behajtási tevékenység realizálódott.
A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi
gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból
és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
Az üdülőhelyi feladatokra, a közművelődési feladatokra, valamint a lakott külterületekkel kapcsolatos
feladatokra tervezett összegek a költségvetési törvény alapján becsült, még nem pontos értékek. Az üdülőhelyi
feladatokra tervezett érték igazodik a helyi adóban tervezett értékhez. A beszámítás összege nagyobb részt a szociális
ellátáshoz adott támogatást csökkentette.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetési kiadásai ( 6.; 7.; 8.; 9.;
10. melléklet szerint)
Az intézmények vezetőivel a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.
Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán.
Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2014. évi hatása a személyi juttatások jelentős emelésével jár, mellyel a
2015-ös évben is számolhatunk. Az óvoda esetében személyi juttatások emelkedését indokolta az idei évben
esedékessé váló jubileumi jutalom kifizetése, a soros ugrások, továbbá kategória lépés is történt a közalkalmazottak
tekintetében. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése várható. A többi
intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való
kiegészítéssel, továbbá a soros ugrások mértékével indokolható.
A munkaadókat terhelő járulékok növekedése részint a személyi juttatások növekedésével, részint a megváltozott
számviteli elszámolások figyelembe vételével magyarázható.
A dologi kiadások tekintetében intézményi összesen szinten csekély mértékű növekedés történt, mely alapvetően a
közüzemi díjak emelésével függ össze.
Az étkezés előirányzatának tervezése a 2014. várható tény adatain, továbbá a várható gyermeklétszám szempont
rendszerén alapszik.
II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.
Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl.
jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők
részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- E Ft cafetériával határoztuk meg az
előirányzatot, míg a többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.
A közalkalmazottak és a munkatörvény könyvesek részére a cafetéria juttatás adása nem kötelező csak adható béren
kívüli juttatás.
A létszámadatok esetében (11. melléklet) változást tartalmaz a tervezet, 52 főre emelkedett a létszámkeret.
A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői
lakosokat összefogó civil szervezetek kérése.
A kiadások tekintetében összességében a 2014. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli
elszámolások változása miatt átrendezés történt.
A Hivatal költségvetési javaslata számol a dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselő a közüzemi
szolgáltatók részére fizetendő összegekkel, irodaszerek, tisztítószerek beszerzésével, újság előfizetések, takarítási
szolgáltatás kiadásaival. Felhalmozási kiadást nem tervezzük.
A dologi kiadások legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok
bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak
karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő
összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében, szükség esetén saját forrással kiegészítve. A
községgazdálkodásnál az egyéb szolgáltatások, valamint a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatok
tartalmazzák a Kft-nknek kiadott munkákat. A Közösségi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok
működésére beállított összeg.

Támogatásként 2 310,- E Ft szociális jellegű kiadást (12. melléklet).
A szociális juttatások körét bővíteni szándékozunk, így került betervezésre 200,- E Ft a 2015. évben születő
pilisszentkereszti gyermekek támogatására. 5 000,- E Ft államháztartáson kívülre, valamint 1 800,- E Ft
államháztartáson belülre nyújtott támogatást terveztünk (13. melléklet).
A Beruházások (14. melléklet) között a Hivatalnál szükséges két számítógép cseréje, erre a célra 445,- E Ft
előirányzat került elkülönítésre. Az Önkormányzatnál a Pilisszántói út közvilágításának tervezésének díját – 600,- E Ftot - tartalmazza az előirányzat. A Felújítások tekintetében a 2015. évi költségvetési tervezésben nem számolunk
Céltartalékba (15. melléklet) helyeztünk 20 000,- E Ft-ot, melyből a dobogókői vis maior helyzet helyreállítási
munkálataira 10 000,- E Ft-ot, a rendezési terv elkészítésére 9 000,- E Ft-ot, a civil alapba 2 000,- E Ft-ot,
idegenforgalmi alapba 1 000,- Ft-ot irányoztunk elő. Az általános tartalékba 15 230,- E Ft-ot helyeztünk. A talajterhelési
díjra 210,- E Ft került elkülönítésre.
Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a
kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként bemutatja. A várható előirányzatok
felhasználása azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával.
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
javaslatát.
A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak
ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során
 az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,
 prioritások
- önkormányzat működőképességének a fenntartása
- önkormányzati bevételek növelése
- kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás
- a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása
- aktív vagyongazdálkodás
- gazdasági társaságunk működésének folyamatos figyelemmel kísérése
- a gazdasági társaság és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a
helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételi lehetőségének
folyamatos figyelése
Összegzés
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutattak alapján elmondható, hogy a felhalmozási
kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú
pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet
kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt
fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.
Pilisszentkereszt, 2015. január 23.
Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetési rendeletében
(továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelettársadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények
ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése
befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának
folyamatosságát, kiszámíthatóságát.
ab.) A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei:

ac.)

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi
következményei, eltérései nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
/201…. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak
bizottságaira, Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az
Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságra (gazdasági társaságra) terjed ki, valamint a
támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §
(1)
(2)

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi
költségvetési bevételek összegét 292 732,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
kiadások összegét 292 732,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3. §

A működési bevételek összege 228 957,- E Ft, a felhalmozási bevételek összege 0,- E Ft, a finanszírozási bevételek
összege pedig 63 775,- E Ft.
Költségvetési kiadások
4. §
Az Önkormányzat 2015. évi működési, fenntartási kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők
szerint határozza meg:
Jogcím
Személyi juttatások
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú kiadások (egyéb)
Felhalmozási kiadások
Összesen
5. §
(1)

Összeg (ezer Ft-ban)
114 108
31 480
99 759
2 310
44 030
1 045
292 732

Az önkormányzat kiemelt felhalmozási kiadásainak összege összesen 1 045,- E Ft.

Jogcím
Beruházás
Felújítás
Összesen
(2)

Összeg (ezer Ft-ban)
1 045
0
1 045

A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 14. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
Átadott pénzeszközök
6. §

Az önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközeinek összege: 6 800,- E Ft, melynek részletes összetételét a 13.
melléklet mutatja be.
Általános és céltartalékok
7. §
Az önkormányzat 2015. évi egyéb általános tartaléka: 15 230,- E Ft, céltartaléka: 202 000,- E Ft. Összetétele: a
dobogókői vis maior helyzet rendezésére elkülönített 10 000,- E Ft, 1 000,-E Ft idegenforgalmi alap, 2 000,-E ft civil
alap, valamint a rendezési terv elkészítésére elkülönített 9 000,- E Ft (. melléklet).
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 1. és a 6. melléklet
tartalmazza.
9. §
(1)
(2)

A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
A Képviselő-testület döntése alapján 2015. évben
- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé,
- nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.
Költségvetési létszámkeret
10. §

(1)

Az önkormányzat összesített létszámkerete 52 fő.

(2)

A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és
közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselőtestület létszámadatait is.
11. §

Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2015. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 14. – 15.
melléklet szerint fogadja el.
12. §
A szociális segélyek összege: 2 310,- E Ft, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.
13. §
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás
összege 135 588,- E Ft, melyet a 18. melléklet részletesen taglal.
14. §
A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
15. §
A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a Képviselő-testület az 1. és a 6. melléklet alapján fogadja el.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
16. §
(1)

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével
kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó
előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak
biztosítása mellett.

(2)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton
megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton
megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési
kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú
támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6.
Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett
költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási
előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításra 5.000 E Ft összegig.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról
a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
17. §
(1)

A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2)

A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében
a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató
jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások
előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
18. §

(1)

A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű
módosításával.

(2)

A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az
alapító okiratban szerepel- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően
vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3)

Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani
tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt
előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4)

A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője
köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5)

A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését
megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges
dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat
naprakészen vezetni.
19. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek
részére 5 000,-E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 13. melléklet alapján.
Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 2 000,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati
támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.
20. §
(1)

Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az
Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű

felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában
foglaltak szerint.
(2)

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy
köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy
megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt
feltételeknek.

(3)

A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat
objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4)

Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a
pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat
szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5)

A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évét követő év január 15-éig kötelesek a támogatást megítélő
részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban
nem részesülhetnek.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
21. §

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak,
valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.
22. §
(1)

Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás
rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye
alapján kerülhet sor.

(2)

Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
23. §

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a
Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
24. §
(1)

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2015. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a
középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A
Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,Ft/fő/év összegben határozza meg.

(2)

Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület 8.000,- Ft + járulék
összegben határozza meg.
25. §

(1)

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és
az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben
és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott
eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást
legalább három évenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell
végezni.

(2)

Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény
átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

26. §
(1)

A polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a
Képviselő-testületnek beszámolni.

(2)

A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy
időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől
függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3)

Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
27. §

(1)

Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint határozza meg:
a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból
történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ft-ot.
b) Óvoda pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott
számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
c) Közösségi Ház pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg
egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
Átmeneti rendelkezések
28. §.

(1)

Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére, 2015. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.

(2)

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
Vegyes és záró rendelkezések
29.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell
alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pilisszentkereszt, 2015. január 29.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2015. február ….
Baranyák Szilvia
jegyző

3./Napirend: Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány két pályázatát támogatásra érdemesnek minősítette, a
pályázatban megjelölt célt – gödöllői tanulmányi kirándulás – 260.000,- Ft-tal, a karácsonyi ünnepség megrendezését –
100.000,- Ft-tal támogatta a 91/2014. és a 92/2014. sz. önkormányzati határozatával. Ugyanezen napirenden belül a
93/2014. sz. önkormányzati határozatával a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület szervezetet pályázatában
megjelölt célt – „… Az első magyarországi szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és bemutatása ..” – 250.000,- Ft-tal

támogatta. A 94/2014. és a 95/2014. sz. önkormányzati határozatával a Somvirág Egyesület pályázatában megjelölt
célt – Adventi vásár megrendezése, a pilisszentkereszti Klastrom forrás és környéke felújítása – 200.000 - 200.000,Ft-tal támogatta.
A támogatott szervezetek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – gödöllői tanulmányi
kirándulás – a 91/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 260.000,- Ft-tal, azaz kettőszázhatvanezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – karácsonyi műsor
megrendezése – a 92/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 100.000,- Ft-tal, azaz egyszázezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – „… Az első
magyarországi szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és bemutatása ..” – a 93/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati
határozatával a 250.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott
elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – Adventi vásár megrendezése – a
94/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatta. A képviselőtestület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – pilisszentkereszti Klastrom forrás és
környéke felújítása – a 95/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatával a 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. január 23.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Közmeghallgatás, továbbá a dobogókői településrészi tanácskozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat munkatervében a januári ülés napirendjeként szerepelt a közmeghallgatás megtartása a
költségvetés függvényében.
A képviselő-testület elé terjesztett költségvetésben szerepelnek bizonyos feladatokra céltartalékon elkülönített
összegek, ugyanakkor az önkormányzati intézmények tekintetében az intézményvezetők meghatároztak célokat,
továbbá többször informális ülésen is tárgyalt képviselő-testület a szükségesnek tartott fejlesztési elképzelésekről.
Fontosnak tartom, hogy a rendelkezésre álló tartalék felosztásáról a lakossági vélemények kikérését követően
határozzunk, akár a zárszámadást követő költségvetés módosításkor. Addigra a képviselő-testület is teljesebb képet
kap az időközbe módosuló központi többlettámogatásokról.
A dobogókői üdülőterületen is felmerült az igény egy településrészi tanácskozás megtartására.
Úgy gondolom, hogy mind a közmeghallgatáson, mind a településrészi tanácskozáson hasznos elképzeléséket
kaphatnánk a lakosságtól, melyet a megalkotandó gazdasági programunkban is beleépíthetünk.
A fentiekre tekintettel szükségesnek tartom a tárgybani lakossági fórumok megtartását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2015. március 20. 17.00 –
18.00 közötti időtartamra tűzi ki, a dobogókői településrészi tanácskozást 2015. március 21-én 17.00 órakor tartja meg,
melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. január 29.
Peller Márton
polgármester

6./Napirend: Az óvoda zárva tartása az iskolai nyári szünet alatt
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i testületi ülésén
Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a
fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket
az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb
február tizenötödikéig a nevelés nélküli napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket
tájékoztatni kell.”
Boda Józsefné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2014. július 6-tól –
2014. július 31-ig határozza meg. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon
nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani köteles.

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény esetén
az ügyeletet szervezze meg, a gyermekek részére teljes ellátást kell biztosítani.
Határidő:azonnal
Felelős: óvodavezető
Pilisszentkereszt, 2015. január 23.
Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu

Ikt.: 4./ 2015
Tárgy: Az óvoda nyári zárva tartása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!
Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik.
Időpontját, időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerű, hogy az óvoda a július hónapban zárva tartson.
2015. július 06. – 2015. július 31.-ig
Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Kérem az óvoda nyári zárva tartásához hozzájárulásukat.
Pilisszentkereszt, 2015. 01. 09.
Boda Józsefné
óvodavezető

7./ Napirend: Óvodavezetői pályázat
Előterjesztő:
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i testületi ülésén

polgármester

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Boda Józsefnének, a Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetőjének megbízása 2015. augusztus 31-el lejár. Az
óvodavezető kérelmezte, hogy a képviselő-testület jogviszonyát felmentéssel szüntesse meg, mivel az idei évben
nyugdíjba vonul. A költségvetés megalkotásakor ezt már figyelembe vettük. A felmentési idő kezdete a beadott
kérelme alapján 2015. január 1., munkavégzés alóli felmentésének kezdő időpontja 2015. május 1., jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetésének időpontja 2015. augusztus 31.
Vezetői megbízása a 326/2013.(VIII.30.) Korm. sz. rendelet alapján nyilvános pályázatot kell kiírni. A mellékelt
pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a fenti rendelet rendelkezéseinek figyelembe
vételével készült.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Boda Józsefné óvodavezető felmentési kérelmét
tudomásul vette, és elfogadta. A felmentési idő kezdete 2015. január 1., munkavégzés alóli felmentésének kezdő
időpontja 2015. május 1., jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésének időpontja 2015. augusztus 31.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és
formában meghirdeti a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői álláshelyét. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt, hogy az álláspályázatot a szükséges felületeken tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Pilisszentkereszt, 2009. december 10.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01-2020.08.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az intézményi
költségvetés betartásáért. Elkészíti a pedagógiai programot, a munkatervet, a házirendet, a szervezeti és működési
szabályzatot, az egyéb intézményi dokumentumokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség végzettség,

legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szlovák nyelv alapszintű ismerete

Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű szervezőkészség, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés,

határozott,

a szakmai munka terén igényes,

precíz,

pontos.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program
fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény
figyelembevételével, és a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségről, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok esete nem áll fenn,
illetve hogy megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peller Márton nyújt, a 26/547-501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …….. , valamint a
beosztás megnevezését: óvodavezető.




Elektronikus úton Peller Márton részére a polgarmester@pilisszentkereszt.hu E-mail címen
keresztül
Személyesen: Iktató, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189191. §-ában, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervek véleményezik, melyet követően
a pályázatokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Pilisszentkereszt község honlapja - 2015. január 30.
 Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. január 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. VIII.
30. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát
fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.

9./Napirend: Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke 2014. év végén kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat
szokásos éves nagy rendezvényükkel kapcsolatban, a Pilisi Fánkfesztivál támogatási kérelmével. A kérelmet, és az
elnök által összeállított költségvetési kiadásokat a képviselők részére még a tavalyi év folyamán továbbítottuk.
Az Önkormányzat a fesztivál megrendezéséhez minden évben hozzájárult. Javaslom, hogy az idei évben is
támogassuk a hagyománnyá vált szlovák önkormányzati rendezvényt.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által
megrendezésre kerülő Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált 300.000,- Ft-al, azaz háromszázezer forinttal támogatja. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. január 23.
Peller Márton
polgármester
10./Napirend: Pomázi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésébe tag delegálás
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. január 29-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága levélben
kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a közgyűlési alapszabályuknak , valamint a társulási szerződésüknek
megfelelően, mint alapító tagönkormányzat a szükséges 1 fő szavazati joggal rendelkező képviselő delegálásáról
gondoskodjunk. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata részéről eddig a képviseletet Lendvai József volt

polgármester látta el. Mivel azonban a volt polgármester képviseleti joga megszűnt, valamint a közgyűlés mandátuma
is lejárt, szükséges egy új képviselőt delegálni.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
közgyűlésébe delegált Lendvai József polgármestert - képviseleti jogának megszűnése miatt, érdemei elismerése
mellett - felmenti. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pomázi Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság közgyűlésébe Pilisszentkereszt Község érdekeinek képviseletére Peller Márton polgármestert delegálja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. január 23.
Peller Márton
polgármester

