Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
17/2015. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2015. szeptember 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(120-134/2015.) sz. önkormányzati határozat)
(7-9/2015. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
17/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. szeptember 17-én megtartott
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galó László, Jánszki István, Mikusik
Gábor, Mikusik Róbert képviselő, Orosházi Géza és Galda Levente képviselő később
érkezett.
Távol van: Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Somogyi Gáborné
óvodavezető, Vargyai Györgyi PB külsős tag, Galda Béláné PB külsős tag, Bartha Gyula
könyvvizsgáló, Szalay Zoltán plébános atya, Szántó és Társa képviselője
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Szalay Zoltán plébános
atya, Szántó és Társa képviselője
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 5 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet a 6. napirend levételével.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az óvoda 2014/2015-ös nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás
helyzetéről
Előterjesztő: jegyző
2. Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló …/2015. (….) önkormányzati rendelet I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A 2015. évi költségvetésről szóló ……./2015. (…) önkormányzati rendelet I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a …./2015. (….) önkormányzati rendelet szükség
szerinti módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
5. 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
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6. Helyi adóról szóló …/2010. önkormányzati rendelet módosításának társadalmi
véleményeztetése
Előterjesztő: polgármester
7. Főépítészi megbízás
Előterjesztő: polgármester
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
9. Szalay Zoltán Plébános atya kérelme
Előterjesztő: polgármester
10. Cserfa utca művelési ág rendezés ügye
Előterjesztő: polgármester
11. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi
szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása
Előterjesztő: polgármester
13. 2015. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: polgármester
14. OSZÖ megállapodás ügye
Előterjesztő: polgármester
Napirendek előtt:
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű
határozatokról elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
120/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester
2015. szeptember 17-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt
határidejű határozatokról elfogadja.
Orosházi Géza képviselő megérkezett, így a testület létszáma 6 fő.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Beszámoló az óvoda 2014/2015-ös nevelési évének tevékenységéről, az óvodai
ellátás helyzetéről
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Az első napirendi pont tartalma Beszámoló az óvoda
2015/2016-os nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről. Az új
óvodavezető elkészítette a napirend mellékletét képező beszámolót, melyet ezúton is
köszönünk. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e valakinek az előterjesztéshez
kérdése, hozzászólása.
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Galó László PB elnök, képviselő: Az lenne a kérdésem az óvodavezető asszonytól, hogy az
időpontok, amelyeket láthatunk a beszámolóban mennyire konkrétak? Egyeztetve lettek
az iskolával?
Somogyi Gáborné óvodavezető: A beszámolót a kollegáimmal együtt állítottuk össze, benne
van, hogy az időpontok bármikor változhatnak. Sajnos idő hiányában nem volt
lehetőségünk egyeztetni az iskolaigazgatóval.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-ös nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
121/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-ös nevelési év
indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
2./Napirend: Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló …/2015. (….) önkormányzati
rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A második napirendi pont tartalma Beszámoló a 2015. évi
költségvetésről szóló …/2015. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről. Az
önkormányzat és intézményei tekintetében a rendelkezésre álló bevételek fedezték a
szükséges kiadásokat. A teljesítések minden tételnél időarányosnak mondhatóak. A
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal a beszámolót
elfogadta, és elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. I. féléves gazdálkodásról szóló
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
122/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015.
I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.
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3./Napirend: A 2015. évi költségvetésről szóló ……./2015. (…) önkormányzati rendelet I.
félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a …./2015. (….) önkormányzati rendelet
szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A harmadik napirendi pont tartalma a 2015. évi
költségvetésről szóló ……./2015. (…) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámoló alapján a …./2015. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti
módosítása. A beszámolóval egyidőben előterjesztésre került a költségvetés módosítása
is, beszámolóban a módosított előirányzatot mutattuk be és ahhoz viszonyítva
vizsgáltuk a bevételek és kiadások teljesítését. A költségvetés módosításban csak
kötelező jellegű (állami támogatás, pénzmaradvány) bevételtöbblettel vagy már befolyt
bevételtöbblettel számoltunk, melyek rendelkezésre álltak a kiadások teljesítéséhez.
Ezért ezekhez a módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatnak a teljesítés adatok
valós képet, mutatják be a gazdálkodás valós ütemét. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal támogatja a
költségvetés módosítását.
Baranyák Szilvia jegyző: Érkezett egy kérelem a Búcsú térre vonatkozóan, sátras esküvő
lesz egy nagyobb területen, szükség volt a talaj kiegyenlítésére, ez meg is történt az
esküvősök által. Mivel jelentős kiadást jelentett a szervezőknek a terület kiegyenesítése,
ennek fejében kérik az önkormányzatot, hogy a területet díjmentesen adják ki részükre.
Galó László PB elnök, képviselő: Milyen értékben végeztek munkálatokat?
Peller Márton polgármester: Egymillió forint feletti összegről van szó. Egyben szeretnénk
megkérni a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a terület jövőbeni
kiadására vonatkozóan.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Havrán Péter és Peller Anita kérelmét
megvizsgálta, és hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmezők 2015.09.23.-2015.09.09.26. terjedő időszakra
bérbe vegye az önkormányzati tulajdonú 41., 42., hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanját térítésmentesen
a területen végzett talaj rendezési munkálatokért cserébe. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a területhasználati szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
123/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Havrán Péter és Peller Anita kérelmét megvizsgálta, és hozzájárul
ahhoz, hogy a kérelmezők 2015.09.23.-2015.09.09.26. terjedő
időszakra bérbe vegye az önkormányzati tulajdonú 41., 42., hrsz-ú
beépítetlen belterületi ingatlanját térítésmentesen a területen végzett
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talaj rendezési munkálatokért cserébe. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a területhasználati szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta az önkormányzat 7/2015. (IX.18.) az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletét.
4./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A negyedik napirendi pont tartalma beszámoló a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Munkatervünknek megfelelően a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. vezetője a képviselőtestület elé előterjesztésre előkészítette a gazdasági társaság féléves teljesítéséről szóló
pénzügyi beszámolót. A beszámoló előkészítését a könyvelő ellenőrizte, és
tájékoztatásul a könyvvizsgáló részére is megküldött az ügyvezető. Jelen beszámoló
nem kötelező része a gazdasági társaság működésének, a testület ugyanakkor úgy
gondolta munkaterve megalkotásakor, hogy célszerű még az évzárás előtt egy köztes
képet kapjon a tulajdonos az időarányos teljesítésekről, és a bevételekről. A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal támogatja a
beszámoló elfogadását. Lehetne, hogy az előző években megszokott szöveges
kiegészítést még írja meg hozzá az ügyvezető.
Peller Márton polgármester: Igen.
Orosházi Géza képviselő: Most látom, hogy itt egy időközi mérleg, elmagyarázza valaki?
Nem értek egyébként egyet a féléves beszámolási kötelezettséggel.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft féléves
beszámolóját elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
124/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft féléves beszámolóját elfogadja.
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5./Napirend: 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Az ötödik napirendi pont tartalma a 2015. évi idősek napjának
megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala. Községünkben minden évben
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a
hosszú, munkában eltöltött évek után, köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az
idei évben javaslom, hogy az idősek napi ünnepségünket október 11-én vasárnap tartsuk
meg. Az esemény megrendezésével, mint minden évben a Közösségi Ház és Könyvtár
Igazgatóját bízzuk meg. Az idei évi költségvetésünk megalkotásakor is terveztük már az
ezzel járó kiadásokat, miszerint minden idei évben 70. életévét betöltött községi
lakosnak egyszeri 5.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat költségvetésében. Az
idei évben ez 178 főt jelent, kiadásként 890.000,- Ft-al számolunk.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi idősek napját október 11-én
vasárnap tartja, melyre minden a településen élő 70. életévét betöltött lakosát meghívja. Az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosított fedezetet az idei
évben 70. életévüket betöltők számára előirányzott 178 * 5.000,- Ft személyenkénti támogatásra. A
képviselő-testület a rendezvény megszervezésével Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár igazgatót
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
125/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. évi idősek napját október 11-én vasárnap tartja, melyre minden
a településen élő 70. életévét betöltött lakosát meghívja. Az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletében biztosított fedezetet az idei évben 70.
életévüket betöltők számára előirányzott 178 * 5.000,- Ft
személyenkénti támogatásra. A képviselő-testület a rendezvény
megszervezésével Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatót bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./Napirend: Helyi adóról szóló …/2010. önkormányzati rendelet módosításának társadalmi
véleményeztetése
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
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Peller Márton polgármester: A hatodik napirendi pont tartalma a helyi adóról szóló
…/2010. önkormányzati rendelet módosításának társadalmi véleményeztetése. Az
előterjesztett rendeletmódosítás kizárólag jogtechnikai módosítás, sem az adónemekben,
sem az adómértékben nem történik jelenleg változás. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: Mivel tartalmilag nincs változás, a pénzügyi bizottság
elfogadásra javasolja a rendelet társadalmi véleményeztetésre bocsátását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi
véleményeztetésre bocsátja a Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adóról
szóló rendelettervezet módosítást. A társadalmi véleményeztetés időtartama: 15 nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
126/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz
csatolt formában társadalmi véleményeztetésre bocsátja a
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
helyi adóról szóló rendelettervezet módosítást. A társadalmi
véleményeztetés időtartama: 15 nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a
rendelet-tervezet honlapon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
7./Napirend: Főépítészi megbízás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A hetedik napirendi pont tartalma a főépítészi megbízás.
Megérkeztek az ajánlatok a főépítészi feladatok ellátására, melyeket az előterjesztéshez
mellékeltünk. A rendezési terv módosításán túl az aktuális építésügyi, telekalakítási
szakhatósági feladatok ellátásához, továbbá a településen lakók építkezéssel kapcsolatos
tájékoztatásához szükséges hivatali jelenlét is biztosított. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság megvizsgálta az ajánlatokat,
támogatja Rózsa Gyöngyvér megbízását.
Orosházi Géza képviselő: Ügyrendi kérdésem, miért kellett tárgyalnia a bizottságnak.
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Peller Márton polgármester: Új jogintézmény, nem volt tervezve.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítészi feladatok
ellátására a beérkezett ajánlatok alapján Rózsa Gyöngyvért bízza 2015. október 1- től – 2017. szeptember
31-ig az ajánlatában szereplő feladatokkal, havi bruttó 45.000,- Ft díjazásért. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy Rózsa Gyöngyvérrel a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
127/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési főépítészi feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok alapján
Rózsa Gyöngyvért bízza 2015. október 1- től – 2017. szeptember 31ig az ajánlatában szereplő feladatokkal, havi bruttó 45.000,- Ft
díjazásért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Rózsa Gyöngyvérrel a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./Napirend: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A nyolcadik napirendi pont tartalma a szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás. Az előző évekhez
hasonlóan a belügyminiszter pályázatot hirdetet a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához történő állami hozzájárulásról. A munka az elektronikus
rendszerben folyamatosan és párhuzamosan folyik a rövid határidőkre tekintettel. A
határozat elfogadásával a tavalyi évben is elfogadott rendeletet az idei évi kiíráshoz
aktualizáltan szükséges még elfogadnia a testületnek, melyet már a bizottsági ülésen is
jeleztünk. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a pályázást és
a kiegészítő támogatásokat.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban
szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról,
hogy a szükséges önrészt, 18.000,- Ft + ÁFA-t, azaz tizennyolcezer forint + ÁFA-t költségvetésében
biztosít, továbbá, nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tüzifában vagy
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
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A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
128/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban
szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton
indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt,
18.000,- Ft + ÁFA-t, azaz tizennyolcezer forint + áfát
költségvetésében biztosít, továbbá, nyilatkozik arról, hogy a települési
önkormányzat a szociális célú tüzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta az önkormányzat 8/2015. (IX.18.) sz. természetben
nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendeletét.
9./Napirend: Szalay Zoltán Plébános atya kérelme
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Galda Levente képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 fő.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A kilencedik napirendi pont tartalma Szalay Zoltán Plébános
atya kérelme. Ahogy azt már az előző képviselő-testületi ülést követően jeleztem,
Szalay Zoltán Plébános atya levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyre kérte
jelképes anyagi hozzájárulását a képviselő-testületnek településünk díszpolgára, az
elhunyt Ackermann Kálmán Gyula néhai Plébános atya síremlék állításához.
Kérelmében leírta, hogy a sírkövet egyrészt közadakozásból állítanák a sírnál, és a
temetőben nyugvó plébánosok síremlékét is fel szeretné újítani. A bekért árajánlatok
alapján a sírkő elkészítése méltányos áron 350.000,- Ft, a többi síremlék felújítása
150.000,- Ft-ba kerülne. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a kérelmet. Többféle nézet elhangzott a pénzügyi
bizottsági ülésen, én lehet, hogy elfogult vagyok, de a véleményem az, hogy ez az
összeg méltatlan, ami a határozati javaslatban szerepel, én nagyobb összeget szeretnék
javasolni. Ha a gyűjtés befejeződik, szeretném kiegészíteni gyűjtést a még szükséges
összeggel. Úgy tudom, hogy 200.000,- Ft-ra van még szükség, legalább a felét illene
megadnunk. A módosító javaslatom az, hogy 100.000,- Ft-ot adományozzon az
önkormányzat.
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Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia támogatási
kérelmét megvizsgálta, és úgy dönt, hogy a néhai plébánosok síremlékének építéséhez, felújításához
100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
129/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszti Római
Katolikus Plébánia támogatási kérelmét megvizsgálta, és úgy dönt,
hogy a néhai plébánosok síremlékének építéséhez, felújításához
100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./Napirend: Cserfa utca művelési ág rendezés ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A tízedik napirendi pont tartalma a Cserfa utca művelési ág
rendezés ügye. 2015.szeptember 07-én Berecz Miklósné, mint a Pilisszentkereszt 93/6
hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa, és Berecz Dorottya, mint a Pilisszentkereszt 93/6
hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa vételi ajánlatot tettek az ingatlanukhoz közvetlen
csatlakozó, az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett
vízfolyás művelési ágú ingatlan 42 m2 területnagyságban meghatározott részének
mindösszesen: 50.000,-Ft ellenérték fejében történő megvásárlására.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslatot. Úgy tudom, hogy 2007 környékén hoztunk egy olyan határozatot,
hogy minden önkormányzati ingatlant meg kell hirdetni. Ez mennyiben befolyásolja a
dolgot?
Mikusik Róbert képviselő: Szeretném kérni a napirend megtárgyalásának elnapolását, és
döntés előtt az összes tulajdonossal történő egyeztetést.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Cserfa utcai művelési ág rendezésével
kapcsolatos testületi döntést elnapolja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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130/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Cserfa utcai művelési ág rendezésével kapcsolatos testületi döntést
elnapolja.
11./Napirend: Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A tizenegyedik napirendi pont tartalma a Pest Megyei
Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslat. Pest
Megye Közgyűlésének Elnöke levélben kereste meg a megyei önkormányzatokat, hogy
a Közgyűlés által alapított kitüntetési díjak adományozása tárgyában a rendeletükbe
szabályozott kategóriákba javaslattételi jog illeti meg a Pest megyében működő
települési önkormányzatokat. Az egyes díjak kritériumainak ismertetése érdekében
mellékelték a rendeletüket, illetve a javaslattéli nyomtatványt. Amennyiben képviselőtestületünk a különböző kategóriákban élni kíván javaslattételi jogával, úgy szükséges
az adott kategóriákban javaslatunkat önkormányzati határozat formájába
kinyilvánítanunk.
Galda Levente képviselő: Köszönöm szépen!
Galó László PB elnök, képviselő: Jó lenne, ha elkerülnénk azt látszatot, hogy egymásra
szavazgassunk, ezért be lehetne ilyenkor vonni a PSZÖ-t és PNÖ-t is, hogy javaslatot
tehessenek. Nekem is lett volna pár javaslatom.
Peller Márton polgármester: Ez egy javaslat, nem mi döntünk, hanem a közgyűlés.
Rengeteg kategóriába lehetne jelölni, én ezt a javaslatot tettem.
Orosházi Géza képviselő: Inkább nem mondok semmit, nem akarok senkit megbántani.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlésének kitüntető
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendeletének 6. § (1)
bekezdésében alapított Nemzetiségekért díjra Galda Leventét javasolja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a javaslattételi adatlapok kitöltésével és aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
131/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest
Megye
Közgyűlésének
kitüntető
díjak
alapításáról
és
adományozásának rendjéről 6/2015. (V.11.) önkormányzati
rendeletének 6. § (1) bekezdésében alapított Nemzetiségekért díjra
Galda Leventét javasolja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a javaslattételi adatlapok kitöltésével és aláírásával.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./Napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi
szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a tizenkettedik napirendi pontot, melynek tartalma
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi
szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának
megállapítása. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja. A jegyző tájékoztatott,
hogy szabályzatot kell alkotnia az önkormányzatnak, és a rendeletet hatályon kívül kell
helyezni.
Orosházi Géza képviselő: A rendeletünk nem jó, ezt én többször jeleztem, de azt javasoltam,
hogy pontozásos rendszer legyen. Ez a szabályzat nem tartalmazza azt, amit én
javasoltam.
Baranyák Szilvia jegyző: Ez az ösztöndíjrendszer a szociálisan hátrányos helyzetűeket segíti.
A szabályzat több szempont alapján vizsgálja a jogosultságot és az összes hátrányos
helyzetet figyelembe veszi.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta
és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megalkotta az önkormányzat 9/2015. (IX.18.) a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló helyi rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló szabályzatot a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kiírja a pályázatot a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B”
típusú pályázat) számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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132/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának
helyi szabályozásáról szóló szabályzatot a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület úgy dönt,
hogy kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú
pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B”
típusú pályázat) számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13./Napirend: 2015. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a tizenharmadik napirendi pontot, melynek
tartalma a 2015. évi közbeszerzési terv módosítása. A Képviselő-testület a 36/2015.
(III.19.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. A Magyar Közlöny 103. számában
ugyanakkor megjelent a Kormány 1464/2015. (VII.15.) számú határozata, amellyel a
KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” tárgyú projektben a Önkormányzati középületek – úgymint a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületeinek
energetikai korszerűsítését támogatható projektnek minősítette. Ezért szükséges a
közbeszerzési terünk módosítása. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta.
Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság támogatja a határozati javaslatot.
Több kérdés felmerült, mi a végső időpont, amikor még beleszólhatunk?
Peller Márton polgármester: Rendelés még nem született meg, mert egy végső
jóváhagyásra várunk még. Folyamatos egyeztetés folyik a műszaki szakértővel és a
kivitelezővel. Végső megoldásokat még nem tudunk mondani. Jövő hét elején még
újabb egyeztetés lesz az intézményvezetőkkel és a generálkivitelezővel.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat 36/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott 2015. évi közbeszerzési
tervét a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárással
egészíti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.
A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az érdeklődők számára
községünk 2015. évi közbeszerzéseinek módosított tervét az alábbiak szerint:
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A beszerzés
tárgya:

A beszerzés
tartalma:

Az eljárás
megindításának
várható határideje,
Témafelelős:

2 év

2015.-2016.
polgármester

1 év

2015.
polgármester

16.000,- e/Ft

1 év

2015.
polgármester

150.000 e/Ft

1 év

2015.

Tervezett eljárás
típus:

30.000,- e/Ft
önrész:
6.000,- e/Ft
23.000,e/Ft
önrész
2.100,- e/Ft

Építési
beruházás

Óvoda felújítási
pályázat

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

Építési
beruházás

Dobogókői utak
helyreállítása

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

szolgáltatás
megrendelése

Nemzeti
Hulladékszállítás értékhatárt elérő
nyílt eljárás
Középületek
Hirdetmény
kiemelt
nélküli
jelentőségű
meghívásos
épületenergetikai
eljárás
fejlesztése

Építési
beruházás

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy
a szerződés
időtartama:

A beszerzés
becsült
értéke:

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
133/2015. (IX.17.) sz. önkormányzati határozat:
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat 36/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott 2015. évi
közbeszerzési tervét a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárással egészíti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv
aláírására és közzétételére.
A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az
érdeklődők számára községünk 2015. évi közbeszerzéseinek módosított tervét az alábbiak
szerint:

A beszerzés
tárgya:

A beszerzés
tartalma:

Tervezett eljárás
típus:

Építési
beruházás

Óvoda felújítási
pályázat

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

Építési
beruházás

Dobogókői utak
helyreállítása

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

szolgáltatás
megrendelése

Nemzeti
Hulladékszállítás értékhatárt elérő
nyílt eljárás
Középületek
Hirdetmény
kiemelt
nélküli
jelentőségű
meghívásos
épületenergetikai
eljárás
fejlesztése

Építési
beruházás

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy
a szerződés
időtartama:

Az eljárás
megindításának
várható határideje,
Témafelelős:

2 év

2015.-2016.
polgármester

1 év

2015.
polgármester

16.000,- e/Ft

1 év

2015.
polgármester

150.000 e/Ft

1 év

2015.

A beszerzés
becsült
értéke:

30.000,- e/Ft
önrész:
6.000,- e/Ft
23.000,e/Ft
önrész
2.100,- e/Ft
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14./Napirend: OSZÖ megállapodás ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Megnyitom a tizennegyedik napirendi pontot, melynek
tartalma a Oszö megállapodás ügye. Ezt már képviselő-testületünk többször tárgyalta,
jelenleg úgy állnak a tárgyalások, hogy ez az előterjesztett javaslat már elfogadható az
OSZÖ részére is. Az előzőekben eddig elfogadott megállapodásból 3. pontból kikerült a
123.500,- Ft ügyvédi munkadíj költsége, 6. pontból kikerült a „Ennek keretében az
Országos Szlovák Önkormányzat vállalja különösen azt, hogy – külön erre irányuló
felhívás nélkül is – a rendelkezésére álló személyi és tárgyi eszközökkel segítséget nyújt
a pályázat(ok) felkutatásában és benyújtásában, továbbá valamennyi szükséges
intézkedés megtételében, amely a 4. pont szerinti játszótér kialakításához szükséges. Az
Országos Szlovák Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja továbbá, hogy
segítséget nyújt ahhoz, hogy a Határon Túli Szlovákok Hivatala a játszótér
kialakításához támogatást nyújtson.” szövegrész. 7. pontból kikerült a „azzal, hogy azt
elsődlegesen lehetőség szerint szlovák nyelvi nevelési-oktatási célokra törekszik
felhasználni.” szövegrész. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság többsége egyetértett az
előterjesztéssel, régi a történet, a többség azt javasolta, hogy zárjuk le a dolgot, addig is
az összeg letétbe kerül.
Orosházi Géza képviselő: Az is felmerült akkor, hogy más jellegű támogatáshoz kellene
gyűjteni, nem csak játszótér jöhetne szóba, esetleg a tornaterem pályázat?
Peller Márton polgármester: Ez egy két éves időszakra vonatkozna, utána szabadon
felhasználható, ezzel az önrésszel egy új játszótér létrehozását tennénk lehetővé, ha lesz
rá pályázati lehetőség.
Baranyák Szilvia jegyző: Azt javaslom, hogy mindenképpen bíróság előtt kimondott
jóváhagyás szülessen, és nem peren kívüli egyezség, mert utóbbi esetben a mi
jogérvényességünk csorbul.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Országos
Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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1./Napirend: Beszámoló a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési év indításáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetője benyújtotta írásban a 2015/2016-os nevelési év indításáról szóló
beszámolóját, melyet ezúton jelen előterjesztés mellékleteként terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016ös nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2015 szeptember .
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. sz:
Tárgy: 2015 / 2016 nevelési év indítása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton polgármester
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a 2015 / 2016 nevelési év beindításáról szóló tájékoztatást terjessze a képviselőtestület elé.
Mellékelve a 2015/ 2016 nevelési év munkatervét.

Pilisszentkereszt, 2015. 09. 011.
Somogyi Gáborné
óvodavezető
BESZÁMOLÓ
2015-2016 nevelési év indításáról

2098 Pilisszentkereszt Mester u.2.
OM azonosító: 032883

……………………..
Somogyi Gáborné óvodavezető
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Intézményünk működését szabályozó alapvető törvények, rendeletek és irányelvek:
 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, annak módosításai
 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
 363/ 2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 a 17/ 2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiségi iskolai oktatásnak
irányelve kiadásáról
 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
 Óvodánk Pedagógiai Programja
 Módosított Alapító Okirat
 SZMSZ
 Házirend
 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat
 2015/2016 nevelési évre szóló pedagógiai munkaterv
 Gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok
 Intézményi ügyintézés dokumentumai
Az intézmény alapítója, fenntartója, irányítója:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Az intézmény illetékességi és működési köre:
Pilisszentkereszt község közigazgatási illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel a költségvetési szerv a
nevelési- oktatási intézmények szabad megválasztását szolgálja.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személyként működő nevelési intézmény. A gazdálkodási feladatait Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak
keretei között.
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat szerinti besorolása:
851020: Óvodai nevelés, ellátás
851012: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése
851013: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
890111: Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok
562912: Óvodai étkeztetés
562913: Iskolai étkeztetés
562917: Munkahelyi étkeztetés
856011: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés)
„Nevedia prečo,
No velmi im to treba.
A možno este viacej ako chleba.
Aby im v duši pusto nebolo.
Aby ich mali radi okolo.”

„A gyerekek úgy éreznek
ítélnek és cselekednek
amint azoknál látják
Akiket szeretnek és becsülnek.”

1. Intézményi erőforrások felhasználásának eredményei, a nyári karbantartási munkák
1.1. Beszerzés, karbantartás

Kártevő-mentesítés

Tisztasági meszelés a konyhában és a hozzátartozó helyiségekben, valamint a fürdőszobában.

Az óvoda környékének és a játszótérnek a rendbetételét folyamatosan, szükség szerint az önkormányzat
dolgozói végzik

Az emeleti folyosó és az új iroda festése.
Folyamatos pótlást igényelnek a textíliák (törölközők, terítők) az edények (poharak, tányérok, bögrék), fejlesztőjátékok.
2015/2016 nevelési évre tervezhető beruházás, megoldásra váró feladatok
 Nyílászárók cseréje
 Az óvoda külső szigetelése
 A tető felújítása
 Játszóudvaron: homokozók árnyékolása
csúszda kialakítása
víz vételi lehetőség (ivókút)
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1.

2. Gyermeklétszám alakulása

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben
folyamatosan történik.
Az óvodába felvehető gyermeklétszám az Alapító Okirat szerint 100 fő, négy csoporttal.
2015/ 2016 nevelési évre 18 kisgyermek kérte felvételét, a beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem
tölti be a 3. életévét.
Tervezet csoportlétszámok:
Csoportok

2015
szept.1.

„Csibe”
Kis-kis csoport
„Süni”
Kis csoport
„Katica”
Középső csoport
„Nyuszi”
Nagy csoport
Összesen

2015.
okt.1.

2015.
dec.1.

2016.
jan.1.

2016.
márc.1.

8

9

10

15

18

18

17

17

17

17

19

18

18

18

18

29

29

29

29

29

74

73

74

79

82

Beiskolázási adatok:
A tanköteles korú gyermekek létszáma 6 fő, ők 2015. augusztus 31.-ig betöltötték a 6. életévüket. Ők óvodai szakvélemény
alapján és szülői egyetértéssel maradtak az óvodában.
1. 3. Humánerőforrás - fejlesztés
A nevelő- fejlesztő munkánk ellátásáért jelenleg 7 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka, 5 fő konyhai
alkalmazott felel. Szakmai munkánkat ebben a nevelési évben is segíti, kiegészíti 1 fő logopédus.
Személyi feltételeink:
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes
Óvodapedagógus
Pedagógiai asszisztens
Dajka
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhai dolgozó
Összesen:

2015. 09. 01. engedélyezett
1
1
6
1
5
1
1
3
19

2015. 09. 01. betöltött
1
1
5
1
5
1
1
3
18

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény az óvodai csoportonként 2 óvodapedagógust biztosít. A mi
óvodánkban 2015.09.01-től 1 óvodapedagógusi állás betöltetlen. Az állás betöltésére pályázat kerül kiírásra. Azonban a
csoportszervezések, és a munkaidő beosztást követően amíg ez az állás betöltetlen marad, szükségünk lesz plusz órákra. Erre
azért van szükség mert az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusnak kell foglalkoznia a gyerekekkel. Így a
túlmunkáért helyettesítési díjat kell fizetünk, ezért plusz költségekkel kell számolnunk, melyre fedezetet kell biztosítani a
költségvetésben.
Csoportok személyi ellátottságának alakulása
A csoport megnevezése
„Csibe” csoport

Pedagógusok neve

Dajka neve

Sosity Jánosné

Styaszni Gáborné

Buzásné Barta Ildikó
„Süni” csoport
„Katica” csoport
„Nyuszi” csoport

Pénzelik Ágnes

Szemán Rózsa

Pintér Józsefné
Spiegelhalter Rita

Kara Attiláné
Roób Gergelyné

Szabó Ernőné

Marosvölgyi Eszter
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Logopédiai feladatokat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye Galó László logopédus
alkalmazásával, óraadóként heti hat órában látja el, foglalkozások az iskola épületében vannak megtartva.
Konyhánk továbbra is négy fővel üzemel, az itt dolgozók munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. A négy főből
két fő az iskolai ebédeltetést is végzi.
A HACCP rendszer előírásainak betartása a jelenlegi körülményeink mellett továbbra is nagy odafigyelést igényel.
Gyermekvédelemi feladatokat Roób Gergelyné koordinálja.
Az üzemorvosi teendőket Dr. Bukosza István látja el.
Dr. Berecz Tamás háziorvos a nagycsoportosaink iskola alkalmassági vizsgálatát végzi.
Fogorvosi szűrést Dr. Váczi Eszter évente egy alkalommal tart.
A védőnő , Balla Szilvia rendszeresen ellátogat az óvodába és nyomon követi gyermekeink fejlődését.
Óvodánk dolgozóinak létszáma jelenleg 18 fő. Minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt
eléri, Közalkalmazotti Tanácsot kell választani Az év eleji értekezleten, ismételten tájékoztattam a közalkalmazottakat, a
közalkalmazotti tanács választására vonatkozó törvényi előírásokról.
Amennyiben a közalkalmazottak élnek a törvény adta lehetőségekkel és megalakul a közalkalmazotti tanács akkor a
tisztségviselőknek járó óra kedvezmények miatt plusz költségekkel kell számolnunk, melyre fedezetet kell biztosítani a
költségvetésben.
2.
2.

2015-2016 nevelési év
1. Nevelési év helyi rendje

Intézményünkben a nevelési év munkáját a 2015 / 2016 tanév rendjéről szóló 28/2015. (V.28) EMMI rendelet alapján
szervezzük meg.
A 2015 / 2016 nevelési év az óvodában 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31.-ig tartó időszak.
Az óvoda 7. 00. órától – 17. 00. óráig tart nyitva.
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.
Az óvoda minden év július hónapban zárva tart, erről a képviselőtestület dönt az érintett év február 15-ig. Ez az időszak a
legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Iskolai szünetek időtartama:
Őszi szünet:
2015. okt. 26 – 2014. okt. 30
Téli szünet:
2015. dec. 23. – 2016. dec. 31.
Tavaszi szünet: 2016. márc. 24. – 2016. márc. 29.
Az iskolai őszi, tavaszi szünet alatt és a nyári időszakban összevont csoportokban dolgozunk.
Az iskolai téli szünet alatti óvodazárásról a képviselőtestület határozatban dönt.
Nevelés nélküli napok száma: 5 nap (szükség szerinti igénybevétel). 3 nevelési napon, 2 nap a szünet idején. Nevelőtestület
szakmai továbbképzésre, nevelőtestületi értekezletekre fordítja. Ezek időpontjáról a szülők az első szülői értekezleten kapnak
tájékoztatást, majd közvetlenül hét nappal a konkrét időpontok előtt.
Nevelésnélküli napon a gyermekek felügyeletét, szülői igény alapján az óvoda biztosítja.
2015. évi munkaszüneti napok körül – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend.

december 12-e, szombat munkanap
december 24-e, csütörtök pihenőnap
2016. évi munkaszüneti napok körül – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend

március 5., szombat munkanap
március 14., hétfő pihenőnap
2. 2. A nevelési év kiemelt feladatai
Nevelőmunkánk alapköve az Országos óvodai nevelés alapprogramja a nemzetiségi irányelvek és a pedagógiai programunk,
pedagógiai munkánk a 2015 / 2016 nevelési évre szóló munkatervünk, csoportokra bontott nevelési tervek, a közösen
elfogadott elvek alapján a módszertani szabadság elvének figyelembevételével történik.
Maximálisan törekszünk a nyugodt, kiegyensúlyozott vidám légkör biztosítására. A nevelési feladataink közé beépítjük a
szlovák önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését. Nemzetiségi óvodaként mindkét nyelvet fejlesztjük.
Különböző szociális és kulturális hátérrel rendelkező gyermekek esélyegyenlőségét biztosítjuk.
A pedagógiai programunk hatékony működtetése érdekében meghatározott feladatok és ütemezett tevékenységek

Mindennapos mozgás túlsúlyának kiemelése

Anyanyelvi nevelés kiemelt szerepének megvalósítása, szükség szerint logopédiai ellátás

Környezettudatos magatartás alakításának tevékenységei, módszerei a gyakorlatban

Élményszerző séták, kirándulások szervezése a csoportok életkorától függően

Család – óvoda kapcsolatának mélyítése

A gyermekek személyiségfejlődését nyomon követő adminisztráció egységes szerkezetet alkotva jelenik meg az
óvodai nevelés gyakorlatában.
(A csoportnapló mellékleteként az adatvédelmi szabályok és a titoktartási kötelezettségre előírt szabályok
érvényesítésével)

A nemzetiségi nevelésben törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció.
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Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló
nyelvelsajátítást.
Ismerkedjen meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra értékeivel; tanulja meg azok
tiszteletét és megbecsülését.

3.

Az óvoda kapcsolat rendszere

Fenntartóval
Az intézményt az óvodavezető képviseli. Részt vesz az óvodát érintő testületi üléseken, beszámol, tájékoztatást ad
az óvoda munkájáról.

Szülőkkel
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, segítője. A szülői értekezletek, fogadóórák, a mindennapi találkozások
lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy megismerjék gyermekük óvodai életét, segítséget kapjanak gyermekük
neveléséhez. Biztosítjuk a négyszemközti beszélgetések lehetőségét. Az év eleji szülői értekezleten tájékoztatást
kapnak a köznevelési törvényben megfogalmazott jogok, kötelességek a szülőkre vonatkozó részeiről, a Házirend
fontosságáról, a Szülői szervezet jogosultságairól.
Beiratkozáskor nyilatkozik a szülő, hogy a szlovák nemzetiségi nevelést igényli, a Házi rend egy példányát átveszi.
Minden nevelési év elején a szülők nyilatkoznak:
o Ki viheti haza gyermekemet az óvodából.
o Hozzájárul- e a gyermekéről az óvodai élettel kapcsolatos fotók nyilvánosságra kerüljenek.
o Az óvoda által szervezett élményszerző programokon részt vegyen, az intézményt óvodapedagógusi
felügyelettel elhagyja.
o Az óvodai ellátás igénybevételéről.
o Az óvodába behozott élelmiszert legálisan működő kereskedésben vásárolta.
o Logopédiai fejlesztésre elengedi gyermekét.

Iskolával
A kölcsönös nyitottság érvényesülése, egymás munkájának megismerése, kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás
munkája iránt. Nyitottak vagyunk, a leendő első osztályos tanítók egyeztetett időpontban megfigyelhetik
nagycsoportosaink óvodai életét. Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan legyen, minden kisgyermek
örömmel induljon az iskolába.

Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal
Élő, napra kész kapcsolatban vagyunk. Amennyiben egy problémát pedagógiai eszközökkel nem tudunk
megoldani, segítséget kérhetünk és kapunk.

Közművelődési intézményekkel
Az általuk nyújtott programokat beépítjük óvodai életünkbe. (bábszínház, kiállítás, családi programok)

4.

Minőségfejlesztés
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésről szóló 3 / 2012.(II. 5.) OM rendelet hatályát vesztette. A
jogalkotó a minőség javítása érdekében a pedagógusok munkájának külső egységes kritériumok szerinti
ellenőrzését és értékelését országos ellenőrzés keretei között szervezi meg. A pedagógus, minősítési eljárás és az
országos ellenőrzés mellett azonban a Nkt. az intézmények törvényes és szakszerű működésének az
intézményvezető, a pedagógusok szakmai és törvényes munkájának ellenőrzését, több szinten végzi.
o Szabályzatok aktualitásának megőrzése
o Pedagógiai program folyamatos felülvizsgálata, megvalósításának kontrollja, a köznevelési törvény összhangjának
megteremtése
o Szervezeti kultúra fejlesztése
o Intézményi önértékelés

Továbbképzések
A 277/1997.(XII. 22.) kormányrendelet rendelkezik a pedagógusok továbbképzési kötelezettségéről.
Pedagógusaink az utóbbi időben nem volt lehetőségük továbbképzésen részt venni. A továbbképzésre
rendelkezésre
álló
keretösszeget
ezért
bővítenünk
kell.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a továbbképzések kiírásait, és igyekszünk kiválasztani azt, amelyik a leginkább
hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez, és a pedagógusok érdeklődésének.
.Az intézményben kötelezően használt iratok
o Felvételi előjegyzési napló
o Felvételi és mulasztási napló
o Az óvodai csoportnapló
o Az óvodai törzskönyv
o A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (óvodai szakvélemény)
6. Ünnepeink
Hétköznapjainkat ünnepeink, hagyományaink ápolása gazdagítja, színesíti. Elengedhetetlen részei a közösségi életnek, a
közös élmények, melyek fokozzák a gyermek közösséghez tartozását. Nyitott ünnepeinken (Mikulás, Kézműves délután,
Anyák napja, Nagycsoportosaink búcsúzása az óvodától), melyekre szeretettel várjuk a szülőket.
A nevelés csapatmunka, ami csak következetes közösségben végezhető el eredményesen.
Munkánk során a társadalmi elvárásoknak, a szülői és fenntartói igényeknek a szakmaiságot szem előtt tartva igyekszünk
megfelelni, továbbiakban is számítunk segítő együtt működésükre.
5.

Pilisszentkereszt, 2015. 09. 11.
Somogyi Gáborné
óvodavezető
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1.

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

A 2015./2016 nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között:

A 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelettel módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
137/1996. (VIII.28) Korm. rendelet

A kormány 221/2010. (VII.30.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
137/1996. Korm. rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. végrehajtásáról

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói
dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés

Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
2.

Intézmény neve:

AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ADATOK

PILISSZENTKERESZTI

SZLOVÁK

NEMZETISÉGI

ÓVODA

Intézmény címe:

2098 Pilisszentkereszt Mester utca 2.

Telefon/fax szám:

06- 26 347 530

E-mail:

pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu

Webcím:
Intézményvezető:

Somogyi Gáborné

Vezető-helyettes:

Buzásné Barta Ildikó

OM azonosító

032883

Az óvoda nyitvatartási ideje hétköznap:

700 - 1700

Az intézmény férőhelye:

100

Alapító Okirat szerint felvehető maximális létszám:

100

3.
Csoportok száma:

A NEVELÉSI ÉV RENDJE
4

A nevelési és 2015 szeptember 01.-től 2016 augusztus 31.-ig tart.
Az óvoda nyitvatartási ideje: 700 - 1700
3.1 Zárva tartások tervezett időpontja
2015. december 23-tól január 03.-ig
2016. július 4.-től július 31.-ig

Rendkívüli munkaszüneti napok:
2015-ben:

2016-ben:

 december 24-e, csütörtök pihenőnap



december 12-e, szombat munkanap

március 5., szombat munkanap
március 14., hétfő pihenőnap
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3.2 Nevelés nélküli munkanapok
A nemzeti köznevelésről szóló törvény öt nap nevelésnélküli munkanapot biztosít a nevelőtestületnek a nevelési évben,
amelyeket szakmai továbbképzésre, nevelőtestületi értekezletekre és az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok
ellátására fordítunk. Ezek időpontjáról a szülők az első értekezleten kapnak tájékoztatást, majd közvetlenül hét nappal a
konkrét időpontok előtt.
Tervezett időpontok:
Téma

Időpont

Felelős
BECS

1.

Az intézményi önértékelés előkészítése

2015.október

2.

Nevelési értekezlet

2015. november

óvodavezető

3.

Szakmai továbbképzés, önértékelés

2016. január

óvodavezető
BECS

4.

Szakmai nap

2016.március

óvodavezető

5.

Nevelési értekezlet

2016. május

óvodavezető

3.3 Értekezletek
3.3.1. Alkalmazotti értekezletek rendje:
Értekezletek időpontjai:
Feladat / tevékenység

Ssz.
1.
2.

Alkalmazotti értekezlet: Fő feladatok, munkaköri leírások, munkaköri
feladatok megbeszélése, tisztázása
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatások.
Nyári napirend, megváltozott feladatok. Nagytakarítás.
A felmerülő problémák megvitatása

Felelős

Határidő

óvodavezető

2015.szept. 4

óvodavezető

2016. jún.15.

3.3.2. Nevelőtestületi értekezletek rendje:
Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések szervezése:
Értekezletek időpontjai:
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Feladat / tevékenység
Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések
Munkaterv elfogadása
Az elmúlt időszak értékelése
A nevelési év értékelése , a következő nevelési év el
A következő nevelési év előkészítése

Felelős

Határidő

óvodavezető

2015.szept.7.

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

2016.február
2016. június
2016. aug.

3.4 A Szülői Szervezet értekezletei
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor.
Ssz.

Téma

Időpont

1.

A Szülői Szervezet munkatervének elkészítése

2015.szept.30.

2.

Az elmúlt időszak értékelése, új feladatok megbeszélése,
megszervezése

2016. január30

Felelős
Szülői Szervezet
elnöke
Szülői Szervezet
elnöke

3.5 Ünnepek, jeles napok, hagyományápolás
Ünnepek rendje, formája
A közösségi élet elengedhetetlen részei, jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmények fokozzák a
gyermek közösséghez tartozását. Fontos, hogy kiemelkedjenek az óvoda mindennapi életéből, de ne legyenek a gyermek
számára megerőltetők. Tevékeny várakozás előzze meg az ünnepeket, ajándékkészítés öröme jellemezze. A jó érzelmi
előkészítés és örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnepi együttlét legyen.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a hangulatteremtésre, amelynek egyik eleme a felnőttek közös ajándéka (bábozás, éneklés,
muzsika) legyen.
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Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok
Megnevezés

Felelős

Feladat

„Alma” hét

Középső és nagycsoport: almaszüret
Minden csoportban a témához kapcsolódó
tevékenységek

Színházlátogatások
Színházibábelőadások
helyben

Irodalmi élmény nyújtása

Október 23.

Hazafias érzelmek elmélyítse /csoportonként/

Mikulás

Mikulás várás

Adventi készülődés

Ünnepre hangolódás csoportonként

Adventi vásár

A kézműves délután, használt játékok és egyéb
portékák vására

Ovikarácsony

Az iskolások betlehemes játéka

Farsang

Zenés mulatság, táncház

Fánk fesztivál -Falunap

Nagycsoportosok műsora

Március 15.

Határidő

Szerv.
forma

Roób Gergelyné
2015.10.15.

zárt

óvodavezető
óvodapedagó-gusok

folyamatos

zárt

óvodapedagó-gusok

2015.10.22

zárt

2015.12.4.

nyitott

óvodapedagó-gusok

óvodapedagó-gusok

2015.11.30

zárt

szülői szervezet

2015.12.13

nyitott

óvodavezető

2015.12

zárt

óvodavezető
óvodapedagó-gusok

Böjti időszak
elött

nyitott

nagycsoportos
óvodapedagó-gusok

Böjti időszak
elött

nyitott

Nemzeti ünnep, hazafias érzelmek
/csoportonként/

óvodapedagó-gusok

2016.03.14.

zárt

Húsvét

Helyi szokások felelevenítése csoportonként

óvodapedagó-gusok

2016.03.21-től
03.25

zárt

Anyák napja

Anyukák köszöntése csoportonként

óvodapedagó-gusok

2016.05.08

nyitott

Madarak és fák napja

Program szervezése

2016.05.10

zárt

Gyermeknap -

Bográcsozás a szülőkkel, gyerekeknek
különböző programok

2016.05.21

nyitott

2016.05.27

nyitott

2016.06.12

zárt

folyamatos

zárt

családi nap

óvodavezető
óvodapedagó-gusok

Óvodai ballagás

Évzáró ünnepség - búcsúznak a
nagycsoportosok

Év végi kirándulás

Nagycsoportosok kirándulása

Születésnapok, névnapok
megünneplése

Az ünnepeltek köszöntése a csoportban

óvodapedagó-gusok
nagycsoportos
óvodapedagó-gusok
nagycsoportos
óvodapedagó-gusok
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óvodapedagó-gusok

4.

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI ERŐFORRÁSOK

4.1.Személyi feltételek
Az óvodai nevelőmunka az alapító okirat szerint négy csoportban működik.
A nevelési évet 7 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka közreműködésével kezdjük meg. Egy óvodapedagógusi
állás meghirdetésre került.
Konyhánk továbbra is 4 fővel üzemel, az itt dolgozók munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. A HACCP rendszer
előírásainak betartása a jelenlegi körülményeink mellett nagy odafigyelést igényel. A konyhai létszámból két fő az iskolai ebédeltetést is
végzi.
A karbantartási munkák elvégzésére Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatala szükség szerint biztosít embert.
Gyermekvédelmi feladatokat Roób Gergelyné koordinálja.
Az üzemorvosi teendőket Dr. Bukosza István látja el.
Dr. Berecz Tamás háziorvos a nagycsoportosaink iskola alkalmassági vizsgálatát végzi.
Fogorvosi szűrést Dr. Váczi Eszter évente egy alkalommal tart.
A védőnő, Balla Szilvia rendszeresen ellátogat az óvodába és nyomon követi gyermekeink fejlődését.
Galó László logopédus látja el a logopédiai feladatokat, heti 6 órában. A foglalkozásokat az iskola épületében lévő logopédiai teremben
tartja.
4.1.1. Szervezetünk struktúrája:

Intézményvezető
élelmezésvezető

dajkák

pedagógusok
pedagógiai asszisztens

konyhai dolgozók
A munkarendben meghatározott rend szerint:
Az óvodavezető kötelező óraszáma: heti 10 óra
Az óvodavezető helyettes kötelező óraszáma: heti 24 óra
Az óvónők munkarendjét az 1. sz melléklet tartalmazza.
Óvodapedagógusok munkaideje: heti 40 óra
Csoportban töltendő kötött munkaidő: heti 32 óra
Az óvodapedagógusok heti váltásban, délelőttös és délutános beosztásban teljesítik kötelező óraszámukat a gyermekcsoportban.
A pedagógiai asszisztens heti munkaideje 40 óra. Munkáját 8 30-tól 1630-ig végzi.
Az élelmezésvezető heti munkaideje 40 óra. Munkáját 6 30–tól 1430-ig végzi.
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők /dajkák/, valamint a konyhai dolgozók heti munkaideje 40 óra.
Szakács munkaidő beosztása: 6. 00 – 14.00 óráig
Dajkák, konyhai dolgozók munkaidő beosztása:
Dajkák munkaideje /délelőttös hét/
6. 00. – 14. 00
Konyhai dolgozók
6. 00.- 14. 00
Alkalmazottak

Száma

Óvodapedagógusok
Ped. asszisztens
Dajkák
Élelmezésvezető
Konyhai dolgozók
Összesen

7
1
5
1
4
18

NÉVSOR

/délutános hét/
9. 00. – 17. 00.
8. 00. – 16. 00

Életkor szerinti megoszlás
20-30 év| 30-40 év| 40-50 év |50 fölött
1
4
2
1
1
1
3
1
4
1
2
9
6

Iskolai végzettség szerinti megoszlás
8 ált. |Szakképz | Érettségi| Főiskola |Szakvizsga
7
2
1
3
2
1
1
3
1
6
4
7
2

BEOSZTÁS

Óvoda szintű további feladatai

1.

Somogyi Gáborné

óvodavezető

alapítvány

2.

Buzásné Barta Ildikó

óvodavezető

kézműves délutánok szervezése

3.

Roób Gergelyné

óvodapedagógus

gyermekvédelmi felelős

4.

Sosity Jánosné

óvodapedagógus

jegyzőkönyv vezető, faliújság felelős
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5.

Kara Attiláné

óvodapedagógus

honlap felelős

6.

Marosvölgyi Eszter

óvodapedagógus

Belső ellenőrzési csoport elnöke

7.

Szemán Rózsa

óvodapedagógus

Belső ellenőrzési csoport tagja

8.

Minczér Klaudia

pedagógiai asszisztens

könyv- újság árusító

9.

Pintér Józsefné

dajka

„villany” felelős

10.

Szabó Ernőné

dajka

tűzvédelmi felelős

11.

Spiegelhalter Rita

dajka

„mosdó” felelős

12.

Styaszni Gáborné

dajka

„ajtó” felelős

13.

Pénzelik Ágnes

dajka

„fűtés”felelős

14.

Német Mártonné

élelmezésvezető

baleset és munkavédelmi felelős

15.

Schlőglné Heinrich Judit

szakács

zöldség raktár felelős

16.

Páncél Ferencné

konyhai dolgozó

öltöző felelős

17.

Suhaj Márti

konyhai dolgozó

„nagykapu” felelős

18.

Kocsis Krisztina

konyhai dolgozó

iskolai ebédlő felelőse

Összes létszám:

18 fő

4.1.2..Gyermekcsoportok létszáma, csoportszervezés
Gyermeklétszám

A csoport megnevezése
1.

„Csibe” csoport

18

2

„Süni” csoport

17

3.

„Katica” csoport

19

4.

„Nyuszi” csoport

29

Pedagógusok neve
Sosity Jánosné
Buzásné Barta Ildikó
Szemán Rózsa

Dajka neve
Styaszni Gáborné
Pénzelik Ágnes
Pintér Józsefné
Spiegelhalter Rita

Kara Attiláné
Roób Gergelyné

Összesen:

Marosvölgyi Eszter

Szabó Ernőné

83

A gyermekközösség profilja: 2015.szeptember 1.
Óvodánk 4 csoportjában, azonos életkor szerint szerveződő csoportokban folyik a gyermekek nevelése. Nemzetiségi óvodánkban minden
gyermek részesül szlovák nyelvi nevelésben.
Logopédiai feladatokat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye Galó László logopédus alkalmazásával,
óraadóként heti hat órában látja el, foglalkozások az iskola épületében vannak megtartva.
Fiú

Lány

Össz

HH

Logop.

Kis-kiscsoport

5

3

8

-

-

Nagy-kiscsoport
Középső

6
10

12
8

18
18

1
-

-

Nagycsop.

11

18

29

6

-

Összesen

32

41

73

7

-

Jelenleg folyik a gyermekek logopédiai vizsgálata. Ezt követően tudunk pontos adatokat a logopédiai foglalkozásra járó gyermekekről.
4.1.3.Tervezett csoportlétszámok:
A három évet betöltött és az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
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Csoportok

2015
szept.1.

„Csibe”
Kis-kis csoport
„Süni”
Kis csoport
„Katica”
Középső csoport
„Nyuszi”
Nagy csoport
Összesen

2015.
okt.1.

2015.
dec.1.

2016.
jan.1.

2016.
márc.1.

8

9

10

15

18

18

17

17

17

17

19

18

18

18

18

29

29

29

29

29

74

73

74

79

82

4.1.4. Gyermekvédelem
Gyermekek összesítése 2015-2016 nevelési évben
fiú

lány

Összesen

Halmozottan hátrányos helyzetű HHH gyermek (HH-s közül)

-

-

Hátrányos helyzetű HH gyermek

3

4

7

összesen

3

4

7

Veszélyeztetett, de nem HH; HHH-s

-

-

-

-

4.2.Tárgyi erőforrások
Elsődleges cél a mindenkori zavartalan működés biztosítása az éves költségvetésünk alapján.
Kötelező eszköz és felszerelések ellenőrzése, szükség és lehetőség szerinti pótlása.
A konyhai gépek folyamatos javítást, karbantartást igényelnek.
- Egyéb beszerzések, feladatok
Nagyon nagy segítség lenne számunkra, ha létre tudnánk hozni a tornaszobát, logopédiai foglalkoztatót.
A nevelőmunkát segítő játékok és eszközök folyamatos pótlását a költségvetésben biztosított pénzből valósítjuk meg.
Fejlesztések, felújítások, beszerzések
TERÜLET

Tervezett fejlesztés

1

CSOPORTSZOBÁK

Az ablakok folyamatos cseréje hőszigetelt nyílászárókra.
A fektetők cseréje. „Nyuszi” csoportban asztalok cseréje.
„Süni” csoportban székek cseréje.

2

KONYHA

Étkezéshez szükséges eszközök pótlása (kancsó, tál, tányér) Szúnyoghálós ajtók
javítása.

ESZKÖZÖK JÁTÉKHOZ,
TEVÉKENYSÉGEKHEZ
ÉPÜLET
JÁTSZÓTÉR

Képességfejlesztő játékeszközök, barkácsoló- ábrázoló tevékenységhez szükséges
anyagok beszerzése.
Külső szigetelés
Játszótéri eszközök korszerűsítése, fejlesztése, árnyékolás megoldása

3
4
5

5.

KIEMELT NEVELÉSI FELADATOK

2015/2016 nevelési év szakmai feladatai
Kiemelt feladatunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési
ütem figyelembe vételével.
A gyermekek fejlődéséről évente 2 alkalommal feljegyzéseket készítünk (novemberben, márciusban). A gyermekek fejlődéséről a
szülőket évente 2 alkalommal tájékoztatjuk, amelyet a szülő aláírásával dokumentálunk.






5.1. Az elmúlt év eredményei, erősségeink:
Jó szakmai felkészültségű, kreatív pedagógusgárda.
Gyermekközpontúság.
Határozottság, következetesség a nevelésben.
Az óvónők nyitottsága
Környezeti adottságok kihasználása.
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5.2. Hiányosságok, fejlesztendő területek:
Pedagógiai értékelési, ellenőrzési rendszer hiánya
Nemzetiségi identitástudat megerősítése
Feltételek javítása.
5.3. Elsődleges céljaink:
Kiemelt feladatunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az
eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
Maximálisan törekszünk a nyugodt, kiegyensúlyozott vidám légkör biztosítására.
Különböző szociális és kulturális hátérrel rendelkező gyermekek esélyegyenlőségét biztosítjuk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a szokásalakításra, a higiénés szokások következetes betartására.
Életkori és egyéni fejlődési sajátosságoknak megfelelő tevékenységek tervezünk.
A gyermekek testi ápoltságára, rendezettségére nagy hangsúlyt fektetünk.
Biztosítjuk minden nap a szabad levegőn való tartózkodást.
Szabadtéri programokat, kirándulásokat szervezünk a gyermekek teherbírásához igazodóan.
A szülői házzal partneri viszonyt kívánunk kialakítani. Az egészséges életmódra nevelés, informálás, szemléletük
alakítása fontos feladatunk.
Külső-belső kapcsolatainkat fejlesztjük.
A nevelési feladataink közé beépítjük a szlovák önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését. Nemzetiségi
óvodaként mindkét nyelvet fejlesztjük
A nemzetiségi nevelésben törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe
véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció.
Megismertetjük a gyermekekkel a helyi nemzetiségi szokásokat, hagyományokat és a tárgyi kultúra értékeit; és azok
tiszteletére, megbecsülésére neveljük őket.
5.4. Törvényességi feladatok



Törvényi változás naprakész követése



Az óvoda szabályozódokumentumainak (Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése,
gyakorlati megvalósítása



A gyermekek mulasztásának törvényi előírásoknak megfelelő adminisztrációja, jelzőrendszer működtetése
6.

SZAKMAI CSOPORTOK

A nevelőtestület az intézményi önértékelési feladatok koordinálására belső ellenőrzési csoportot (BECS) hoz létre, amelyet szakmai
munkaközösségi formában működtet.
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz.
A belső önértékelési csoport tagjai:
 Marosvölgyi Eszter
 Szemán Rózsa
 Somogyi Gáborné
A csoport feladata, hogy közreműködik

az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;

az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;

az éves terv és az ötéves program elkészítésében;

az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;

az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;

az OH informatikai támogató felületének kezelésében.
Az önértékelés folyamata
 1. Nevelőtestület tájékoztatása
 2. Szabályzatok pontosítása, elfogadása
 3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása
- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és
elvárások megfogalmazása
- Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény szintjén)
 4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
 5. Szintenként az önértékelés elvégzése
 6. Az összegző értékelések elkészítése
 7. Éves önértékelési terv készítése
 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése
Az önértékelés ütemezése
Pedagógusértékelés - kétévenként
Vezetők értékelése – a vezetői megbízás 2. és 4. évben
Intézményi önértékelés – 5 évenként
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Ami Óvodánkban 2015 őszén Somogyi Gáborné kap tanfelügyeleti ellenőrzést,
2016-ban szintén Somogyi Gáborné lesz minősítve.
Minden évben a nevelőtestület 50%-a esik át az önértékelés folyamatán.
A 2015/2016 nevelési évben a következő kollégák végzik el az önértékelésüket:
 Somogyi Gáborné
2015.október
 Sosity Jánosné
2016.január
 Roób Gergelyné
2016.március
7.

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI

7.1 Szülőkkel való kapcsolattartás
Összevont szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk az új szülők számára az óvoda működéséről, az óvoda házirendjéről,
szokásrendjéről.
Februárban a tanköteles korú gyermekek szüleinek a beiskolázással, az iskolakezdéssel kapcsolatos tájékoztató jellegű szülői értekezlet
tartunk - meghívott vendég a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános iskola alsós munkaközösség vezetője, vagy/és a leendő
elsős tanítók.
Szülői értekezletek tervezett időpontjai
Szülői értekezletek, fogadóórák: megjelölt időpontokban tartjuk a csoportszobákban,
Egyéni beszélgetéshez az iroda, vagy az üres csoportszoba biztosít helyet.
A szülői értekezletek a fogadóórák és a mindennapi találkozások lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy megismerjék gyermekük
óvodai életét, segítséget kaphatnak gyermekük neveléséhez.
 2015. szeptember 14- én (hétfőn) közös, és csoportonkénti szülői értekezlet.
 2016. január nagycsoport: iskola érettségi vizsgálatok eredményei, iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok
 2016. február csoportonként
 2016. május új óvodások szüleinek
Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább évente egy alkalommal, melynek tartalmi
alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.
Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve.
Fogadóórák:
 2015. november utolsó hétfője
 2016. március utolsó hétfője
7.2 Az intézmény kapcsolatai


Külső kapcsolatok rendje
Megnevezése

Szakértői Rehabilitációs Bizottság
(Pedagógiai Szakszolgálat)
Gyermekjóléti Szolgálat



Tartalma
Folyamatos kapcsolat, jelzés, problémás
esetekben segítség kérése.

Határidő

Felelős

folyamatos

óvodavezető

folyamatos

óvodavezető
gyermek-védelmi
felelős

/Logopédus, pszichológus/
Folyamatos kapcsolat, jelzés, problémás
esetekben segítség kérése.

Óvoda partneri együttműködésének rendje
Partner megnevezése

Az együttműködés tartalma, formája

Önkormányzat

A 2015/216. nevelési év feladatainak megbeszélése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Hatékony együttműködés
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Határidő

Felelős

2015. szept.

óvodavezető

2015. okt.

óvodavezető

Kara Attiláné

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Az első osztályos tanítók részvétele az óvónők
szakmai továbbképzésén
Általános Iskola

2015. nov.30.
Sosity Jánosné

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi A tanítók látogatása a nagycsoportban, ismerkedés a
Általános Iskola
gyermekekkel.

2016 jan. 30..

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
A nagycsoport látogatása az első osztályban.
Általános Iskola

A gyermekek fejlődésének nyomon követése
Fejtetvesség vizsgálata
A gyermekek egészségügyi kiskönyvét a védőnő
vezeti.

Védőnő

Gyermekelőadások
Könyvtár látogatás
Közösségi
házban
megrendezésre
rendezvényeken való részvétel

Közösségi ház

kerülő

nagycsop.
óvónők

2016. febr,28.

nagycsop.
óvónők

folyamatos

óvodavezető
védőnő

folyamatos

óvodavezető

Az időpontok módosítása lehetséges

8.

EGYÉB VISSZATÉRŐ FELADATOK



Munka és tűzvédelmi oktatás



Tűzriadó próba



Udvari játékok folyamatos karbantartása



Baleset megelőzési oktatás
Terület

Feladat

Határidő

1

Új szülők

Házirend ismertetése

2

Gyermekek, szülők

Közlekedési szabályok az óvoda környékén, az
ismertetés rögzítése a csoportnaplóban

3

Óvoda dolgozói, gyermekek

Alapvető óvó-, védő szabályok ismertetése,
betartatása

szeptember
folyamatosan

4

Gyermekek, óvoda dolgozói

Az óvoda helyiségeiben való tartózkodás
szabályai

szeptember
folyamatosan

5

Gyermekek, óvoda dolgozói

Udvaron való tartózkodás szabályai

szeptember
folyamatosan
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beiratkozáskor

szeptember

Intézmény OM - azonosítója: 032883

Készítette: Somogyi Gáborné

……………………………………………..
intézményvezető aláírás
Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:
… határozatszámon elfogadta:
Véleménynyilvánító:
………………………………………
nevelőtestület nevében névaláírás
…………………………………………..
Szülői Szervezet nevében névaláírás
… határozatszámon jóváhagyta:

Ph.

…………………………………………………….
intézményvezető
Egyetértését kinyilvánító:

Ph.

…………………………………………………
fenntartó aláírása

2./Napirend: Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó
Előterjeszti: polgármester
Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évre vonatkozóan nem írja elő az I. féléves gazdálkodásról szóló
beszámolást, de a Munkatervben megjelöltek alapján, a képviselői tájékoztatás érdekében az Önkormányzat 2015. I. féléves működéséről
és gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni:
A Képviselő-testület az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a 2015. évi költségvetését, amelyet 2015. júniusi és jelen
napirendet is tárgyaló ülésén módosította.
2012. évtől az államháztartási törvény módosítása miatt az intézmények külön költségvetés elkészítésére vannak kötelezve, ezért az
önálló törzsszámmal rendelkező költségvetési szervek önálló gazdálkodásra és beszámoló készítésre kötelesek.
2013. évtől megváltozott a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatási kötelezettség az Államkincstár felé, s így a Hivatal havonta adatot
szolgáltat az Önkormányzat és az Intézmények havi pénzforgalmának alakulásáról.
A 2014. évtől bevezetett új államháztartási számvitel alapján megváltozott a gazdálkodás nyilvántartása, melynek ellátásához alkalmazott
számviteli szoftver az Államkincstár által ingyenesen szolgáltatott DOKK program.
A Hivatal 2015. I. féléves pénzügyi feladatellátásának legjelentősebb, s egyben rendkívül időigényes feladata volt az új számvitel szerinti
2014. évi beszámolás teljesítése, mellyel kapcsolatban mind a könyvvizsgáló, mind pedig az Államkincstár elismerően nyilatkozott.
Az új feladatok mellett a feladatellátást nehezítette, hogy megváltozott a Hivatalon belül a pénzügyi feladatot ellátók személyi
összetétele.
A fentiek mellett az alábbiak szerint kívánom a T. Testületet tájékoztatni:
Az önkormányzat és intézményei tekintetében a rendelkezésre álló bevételek fedezték a szükséges kiadásokat.
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a finanszírozási bevételek
fedezték. Finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány és az intézmények tekintetében az önkormányzati támogatás.
Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadót folyamatosan, havonta utalja a Magyar Államkincstár az önkormányzat
elszámolási számlájára.
Az állami támogatásokat szintén a Magyar Államkincstár utalja az önkormányzat számlájára havonta. A normatív hozzájárulások a
lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatívákat tartalmazza.
A központosított támogatások között a jövedelempótló támogatások, a bérkompenzáció, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
(központosított felhalmozási bevétel) szerepel.
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A bevételek és kiadások teljesülése időarányos volt, esetenként a már egy összegben teljesített kiadások tekintetében mutatkozik
időarányos túllépés. Az ilyen jellegű kiadásokkal a második félévben már nem kell számolni, így várhatóan a teljesítés előirányzaton
belül marad.
Az Önkormányzat 2015. évben is kapcsolatban van civil szervezetekkel, lehetőségeihez képest támogatja azokat.
A létszám adatok a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkerettől nem térnek el.
A melléklet táblázatok részletesen, az elemi költségvetésnek megfelelő rovat szerinti tagolásban mutatják be a teljesült bevételeket és
kiadásokat.
A beszámolóval egyidőben előterjesztésre került a költségvetés módosítása is, így jelen beszámolóban a módosított előirányzatot
mutattuk be és ahhoz viszonyítva vizsgáltuk a bevételek és kiadások teljesítését.
A költségvetés módosításban csak kötelező jellegű (állami támogatás, pénzmaradvány) bevételtöbblettel vagy már befolyt
bevételtöbblettel számoltunk, melyek rendelkezésre álltak a kiadások teljesítéséhez. Ezért ezekhez a módosított előirányzatokhoz
viszonyítva mutatnak a teljesítés adatok valós képet, mutatják be a gazdálkodás valós ütemét.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. első félévi
költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját megtárgyalta és
elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015. ( IX. 16. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet ( a továbbiakban: R ) alkotja.
1.§
(1)

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek
összegét 396.178 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint. „

(2)

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások
összegét 396.178 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint.”

(3)

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A működési bevételek összege 239.157 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 48 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig
156.973 E Ft.”

(4)

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási kiadásai előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza
meg:
Összeg ( E FtJogcím
ban )
Személyi juttatások

116 878

M.adói jár. szoc. hozzájár.adó

31480

Dologi kiadások

100980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8810

Működési célú kiadások ( egyéb )
Felhalmozási kiadások

2368

Összesen
(5)

42096

302 612

A R. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2015. évi egyéb általános tartaléka 3.717 E Ft, a céltartaléka 29.937 E Ft.
A céltartalék összetétele:
a) a dobogókői vis major helyzet rendezésére 11.000 E Ft,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

az idegenforgalmi alapba 1.000 E Ft,
a civil alapba 2.000 E Ft,
a rendezési terv elkészítésére 9.000 E Ft,
a talajterhelési díjra 210 E Ft,
a KLIK helyi általános iskolának támogatására 3.000 E Ft,
a Környezetvédelmi és Útépítési Alapba 3.227 E Ft.
2.§

A R. 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányító szerv által nyújtott támogatás összege 136.209 E Ft,
melyet a 20. melléklet részletesen tagol.”
3.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. szeptember „
Baranyák Szilvia
Jegyző
Kihirdetve: 2015. szeptember „

„
Peller Márton
Polgármester

„

Baranyák Szilvia
Jegyző
4./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Munkatervünknek megfelelően a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. vezetője a képviselő-testület elé előterjesztésre előkészítette a gazdasági
társaság féléves teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót.
A beszámoló előkészítését a könyvelő ellenőrizte, és tájékoztatásul a könyvvizsgáló részére is megküldött az ügyvezető. Jelen beszámoló
nem kötelező része a gazdasági társaság működésének, a testület ugyanakkor úgy gondolta munkaterve megalkotásakor, hogy célszerű
még az évzárás előtt egy köztes képet kapjon a tulajdonos az időarányos teljesítésekről, és a bevételekről.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft féléves beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy
él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes
munkával, tapasztalataik átadásával.

35

Községünkben minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a hosszú, munkában
eltöltött évek után, köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idei évben javaslom, hogy az idősek napi ünnepségünket október
11-én vasárnap tartsuk meg. Az esemény megrendezésével, mint minden évben a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját bízzuk meg.
Az idei évi költségvetésünk megalkotásakor is terveztük már az ezzel járó kiadásokat, miszerint minden idei évben 70. életévét betöltött
községi lakosnak egyszeri 5.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat költségvetésében. Az idei évben ez 178 főt jelent, kiadásként
890.000,- Ft-al számolunk.
A támogatáson felül költségként jelenik meg a meghívottak megvendégelése.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi idősek napját október 11-én vasárnap tartja, melyre minden
a településen élő 70. életévét betöltött lakosát meghívja. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletében biztosított fedezetet az idei évben 70. életévüket betöltők számára előirányzott 178 * 5.000,- Ft
személyenkénti támogatásra. A képviselő-testület a rendezvény megszervezésével Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár igazgatót
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy
él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes
munkával, tapasztalataik átadásával.
Községünkben minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a hosszú, munkában
eltöltött évek után, köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idei évben javaslom, hogy az idősek napi ünnepségünket október
11-én vasárnap tartsuk meg. Az esemény megrendezésével, mint minden évben a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját bízzuk meg.
Az idei évi költségvetésünk megalkotásakor is terveztük már az ezzel járó kiadásokat, miszerint minden idei évben 70. életévét betöltött
községi lakosnak egyszeri 5.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat költségvetésében. Az idei évben ez 178 főt jelent, kiadásként
890.000,- Ft-al számolunk.
A támogatáson felül költségként jelenik meg a meghívottak megvendégelése.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi idősek napját október 11-én vasárnap tartja, melyre minden
a településen élő 70. életévét betöltött lakosát meghívja. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletében biztosított fedezetet az idei évben 70. életévüket betöltők számára előirányzott 178 * 5.000,- Ft
személyenkénti támogatásra. A képviselő-testület a rendezvény megszervezésével Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár igazgatót
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Helyi adó koncepció
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása
során erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait. Egyidejűleg meghatározásra
kerültek a helyi közösség tagjainak a feladatai is, köztük az, hogy kötelesek öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket,
képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához. A település önfenntartó képessége erősítésének fontos
pillére a helyi adórendszer.
2013. január 1-jétől kerül bevezetésre a helyi önkormányzatok új feladatfinanszírozási rendszere, melynek lényege, hogy a helyi
önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az
Országgyűlés a feladatalapú támogatással biztosítja. A törvény tartalmazza azt a rendelkezést, hogy feladatfinanszírozási rendszernek
biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
Ennek alapján a saját bevételek a jövőben is meghatározó elemét képezik az önkormányzatok gazdálkodásának. A tv. az alábbi saját
bevételeket nevesíti:
a)
b)

helyi adók;
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat
és bérleti díj;

36

c)
d)
e)

átvett pénzeszközök;
külön törvény szerint az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

A településen számos fejlesztési feladat vár megoldásra, amelyhez stabil, tervezhető adóbevétel szükséges.
Az Önkormányzat adóztatási jogával, adópolitikai gyakorlatával formálhatja a település gazdaságpolitikáját, a közhatalom helyi
gyakorlása mellett a helyi közszolgáltatások biztosítását, az esedékes feladatellátás színvonalát. A helyi adók – akárcsak bármely adó –
jellemzője, hogy vissza nem térülő, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettséget jelentenek az adózók számára, amelyből a
település a mindenki által hozzáférhető közszolgáltatásokat finanszírozza.
1991. január 1-jén lépett hatályba az azóta többször módosított helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), amely
törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy helyi adót szedjenek, annak megfizetésére rendeletben utasítsák a településen élő
magánszemélyeket és vállalkozásokat.
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjedhet ki:
- az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,
- nem állandó lakosként való tartózkodásra és
- a Htv-ben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására.
Az önkormányzat rendeletével
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adók (kommunális adó, idegenforgalmi adó), továbbá
- helyi iparűzési adó
- települési adó
bevezetésére jogosult.
Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- az előbbiekben meghatározott adókat, vagy ezek valamelyikét bevezesse,
- a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem
súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
- az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott, vagy határozatlan időre) meghatározza,
- az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő
képességéhez igazodóan – a Htv.-ben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa,
- a törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse,
- a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes szabályait meghatározza.
Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:
- az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle – az önkormányzat döntése szerinti – adó fizetésére kötelezheti,
- a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen – vagy tételes összegben, vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével –
határozhatja meg,
- az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál,
- a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó
megállapítása során a kötelező mentességeken felül további
- mentesség illetve kedvezmény nem alkalmazható.
- a helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható.
- a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti
megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) alapterülete,
funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész
esetén annak nyitvatartása alapján állapítható meg differenciált adómérték.
A rendszer hatékony és eredményes működtetéséhez szükséges az adóbehajtás eredményességének a fokozása, az adóelkerülő
magatartások feltárása és a jogkövetkezmények következetes érvényesítése.
Ugyanakkor az adózási rendszernek tekintettel kell lenni a lakosság teherviselő képességére és megfelelő segítséget kell nyújtani
azoknak, akik az adó megfizetésére jövedelmi, kereseti, vagyoni viszonyaik miatt nem képesek.
Adóbevételeink 2014. év
Építményadó
A helyi adórendelet építményadót állapít meg Pilisszentkereszt község illetékességi területén. Építményadót a lakás és nem lakás célú
építmények után kell fizetni. A törvényi mentességeken kívül mentes a lakásból 20 m2, a garázsból 30 m2.
A helyi rendelet 2010. évi módosítása következtében a település közigazgatási területén lévő valamennyi építmény adóköteles lett.
Az adó mértékének Htv. szerinti felső határa 2014-ben (a valorizációs mérték) 1821,2 Ft/m2. A helyi rendelet lakás esetében 200,Ft/m2, egyéb épület, építmény esetében 500,- Ft/m2 adót állapított meg 2014. évre.
2014. évben 18 millió forintot irányoztunk elő a költségvetésben bevételként.
ebből az üdülőterületen képződő bevétel körülbelül 7,5 millió forint, lakások után megközelítőleg 9,5 millió forint.
A zárást követően az adónemből 18.819.769,- Ft folyt be a költségvetésünkbe 2014. évben, mely tartalmazza az adott évben
behajtott hátralékos összegeket is.
Az új szabályozás szerint 2015. évtől kezdődően
a) lakás
100 Ft/ m2
b) hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház
400 Ft/ m2
c) az a)és b) pont hatálya alá nem tartozó épület, építmény
500 Ft/ m2
2016. évtől kezdődően az adó mértékét 500,- Ft/m2 összegben javasoljuk meghatározni, és a 2015. évben lévő megkülönböztetésekkel a
kedvezmények között javasoljuk meghatározni a fizetendő adót a különböző ingatlanok tekintetében.
„Adókedvezmény
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2/A. §. (1) Azt az adózót, akinek az állandó lakóhelye az adóév január 1-jén Pilisszentkereszten van, és betöltötte, illetve az
adóévben betölti a 65. életévét, a tulajdonában álló lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház után fizetendő adóból 1.000,- Ft
kedvezmény illeti meg, amelyet a tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.
(2) Az adóév január 1-jén Pilisszentkereszten állandó lakosként bejelentett adózót az állandó lakosként bejelentett és
életvitelszerűen a lakásban, hétvégi házban, nem üzleti célú üdülőházban lakó 18 év alatti tanuló gyermekek, valamint az
iskolarendszerű felsőfokú nappali képzésben részt vevő eltartottak után - a képzéshez szükséges tanulmányok idejére, de legfeljebb az
eltartott 25. éves koráig -, gyermekenként, illetve eltartottanként 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet az adózó tulajdoni
hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek, illetve
eltartott adózót is megilleti.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott kedvezményre való jogosultságot az adózó legkésőbb az adóbevallás benyújtásának a
határidejéig köteles iskolalátogatási igazolással bizonyítani az adóhatóság felé.”
(2) A R. a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. §.(1) A 2. §. és a 2/A. §. (1)-(3) bekezdésben szabályozott mentességek és kedvezmények összmértéke nem haladhatja meg
a lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház hasznos alapterülete után számított, az adózó által fizetendő, mentességek és
kedvezmények nélküli adó összegének 50 %-át.
(2) A 2. §-ban meghatározott mentességek és a 2/A. §-ban meghatározott kedvezmények abban az esetben illetik meg az
adózót, ha az adóévet megelőző év december 31-én nem áll fenn az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen – lejárt tartozása,
amelyet előzetes fizetési felszólítás ellenére sem egyenlített ki.”
A lakásokra egységesen megállapított 20 m2 adómentesség ugyan objektív és emiatt könnyen kezelhető kedvezmény, azonban nincs
adópolitikai tartalma. A lakosságban erős az igény arra vonatkozóan, hogy a lakásban lakó személyek száma valamilyen módon
figyelembevételre kerüljön. Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra, hogy a kedvezmény ne legyen könnyen kijátszható, azzal ne lehessen
visszaélni (például a bejelentett személyek számának a növelésével tényleges ottlakás nélkül). Ha pedig az építményadóval adópolitikai
célkitűzéseket is meg akarunk valósítani, vagyis valamilyen formában elismerni a közösségnek hasznos magatartásokat,
tevékenységeket, vagy más módon befolyásolni az adózói magatartásokat, akkor azokkal kapcsolatos kedvezmények rendszerét kell
kiépíteni.
A kedvezmények és mentességek rendszerénél álláspontunk szerint fent kell tartani azt az elvet, hogy valamennyi adót, minden
adóalany fizessen, vagyis alanyi jogon teljes mentesség senkinek se járjon. Ez az elv úgy valósulhat meg, hogy a kedvezmények,
mentességek csak az adó bizonyos %-os mértékéig (például 50-60 %-áig) érvényesíthetők. Ez azért is szükséges, hogy mindenki érezze,
hogy valamilyen mértékben ő is hozzájárul a közterhekhez, miután a közszolgáltatások is megilletnek minden lakost.
Miután a helyi adóbevétel a közfeladatok ellátását szolgálja, amelyet döntően a helyi lakosok vesznek igénybe, célszerű a
kedvezmények, mentességek körét a helyi lakos tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva meghatározni.
Fentiek alapján első sorban eldöntendő, hogy fennmaradjon-e a jelenlegi 20 m2es kedvezmény vagy pedig helyette és/vagy
mellette más kedvezmény-rendszer kerüljön meghatározásra.
Lehetőségek a kedvezményekre:
a) Tárgyévet megelőző év január 1-jétől folyamatosan ottlakó, életvitelszerűen a lakásban lakó tulajdonos 1.000,- Ft/tulajdonos,
az ingatlant tényleges lakáscélra használó tulajdonost érintő kedvezmény
Ez a kedvezmény csak a helyi lakos tulajdonosok részére elérhető. A 1000,- Ft egyenlő 10 m2-re vetített adóval. Ez a
kedvezmény jellemző esetben (két tulajdonos van és mindkettő bent lakik) azonos a jelenlegi 20 m2-es mentességgel. Több
tulajdonosnak a bejelentése – az átírási költségek miatt – nem éri meg, visszaélések elenyésző mértékben történhetnek.
A kedvezményt a fizetendő adó maximum 30 %-áig javasolt megadni. A kedvezmény könnyen kezelhető és ellenőrizhető.
A hatályos 20 m2-es mentesség kb. 2,5-3 millió forintos bevételkiesést okoz, becsléseink szerint a tulajdonosonként javasolt
1000,- Ft ebben jelentős mértékű változást nem okozna.
b) Tárgyév január 1-jén állandóan, életvitelszerűen a lakásban lakó kiskorú személy 1.000,- Ft/fő

c)

Ez a kedvezmény kissé kompenzálja a helyi lakosként nevelt kiskorúak miatt szükséges nagyobb alapterület adómértékét.
Elismeri a gyermekek nevelését, mint társadalmilag és a közösség számára hasznos magatartást. Igazodik a szülő tartási
kötelezettségéhez, amely a gyermek 18 éves koráig, valamint az iskolarendszerű felsőfokú nappali képzésben részt vevő
eltartottak után - a képzéshez szükséges tanulmányok idejére, de legfeljebb az eltartott 25. éves koráig koráig áll fenn. Ezen
életkor után már elvárható, hogy a fiatal felnőtt hozzájáruljon a szülői háztartás (közöttük az adófizetés) költségeihez.
Ennél a kedvezménynél is javasolunk maximum mértéket megállapítani, mégpedig a fizetendő adó 50 %-áig. Ez a kedvezmény
is könnyen kezelhető és ellenőrizhető a lakcímnyilvántartás alapján az adóhatóság által. Ez a változat gyakorlatilag megegyezik
a jelenleg hatályos kedvezményekkel.
A településen 2015. január 1-jén 381 fő 18 év alatti személy él, ez a 1.000,- Ft-os kedvezménnyel számolva 381.000,- Ft
adóbevétel-kiesést okozna az önkormányzatnak, amennyiben minden jogosult igénybe veszi a kedvezményt. Nyilvánvaló,
hogy ennek a bevétel-kiesésnek a forrását valamilyen módon meg kellene teremteni.
Felvetődött, hogy az idős személyek hasonló kompenzációban részesüljenek. Ennek a az igénynek a kielégítésére született meg
a jelenleg hatályos szabályozás, miszerint azt az adózót, akinek az állandó lakóhelye az adóév január 1-jén Pilisszentkereszten
van, és betöltötte, illetve az adóévben betölti a 65. életévét, a tulajdonában álló lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház
után fizetendő adóból 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet a tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.
Ez a népességnyilvántartás 2015-ös adatai szerint …… fő x 1.000,- Ft-os kedvezményt jelent, amennyiben minden jogosult
igényli, ez ……,- Ft bevétel-kiesés okozna.
Az a) és b) változatok helyett egységesen a lakásban lakó személyek után 1.000,- Ft/fő.
Ez a kedvezmény teljes mértékben figyelembe veszi a lakásban lakó személyek számát, függetlenül attól, hogy tulajdonosról,
idős személyről vagy kiskorúról van szó. A lakosság közvetett támogatása (vagyis a bevétel-csökkenés) ebben az esetben az
alábbiak szerint alakulna:
2137 fő x 1.000,- Ft = 2.137.000,- Ft
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d)

e)

A jelenlegi adómérték mellett ez jelentős bevétel-kiesés, amelynek forrását nyilvánvalóan meg kellene teremteni.
Út- vagy közműépítési hozzájárulást, út- vagy közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulást megfizető magánszemély tulajdonos
esetében a hozzájárulás összegének 25 %-a egyszeri alkalommal (a hozzájárulás megfizetését követő adóévben), amennyiben a
közműfejlesztési hozzájárulás igénylésére nem jogosult
Út- vagy közműépítés megvalósítása esetén a tulajdonosok vagy az önkormányzat által kivetett vagy az út- és közműépítésre
létrejött társulás által meghatározott összegű hozzájárulást kötelesek fizetni. Méltányos lenne ennek a hozzájárulásnak az
elismerése a fizetendő építményadóban.
A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint az a magánszemély, aki
külön jogszabály alapján az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, illetve
időskorúak járadékában, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, aktív korúak ellátására jogosult, vagy rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre - a saját vagy a gyermeke jogán - jogosult, és a közműfejlesztési hozzájárulást nem
vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként (a továbbiakban: építési telek) bejegyzett
ingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben
korábban más módon (a helyi adók megfizetése során, vagy az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt
megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás-takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvett hitel
lakáscélú felhasználásaként) még nem számolta el, és a jövőben sem számolja el, a hozzájárulás 25 %-áig (de maximum
150.000,- Ft) támogatást igényelhet. A támogatást a jegyzőn keresztül kell igényelni, aki erről nyilvántartást is vezet, ez tehát
ellenőrizhető az adóhatóság által.
A kedvezmény azonos mértékű helyi támogatást biztosít azoknak, akik az állami támogatásra nem jogosultak.
Ezzel a kedvezménnyel becslésünk szerint 2016. évben nem kellene számolni, mivel 2015. évben nem tervez az önkormányzat
olyan fejlesztéseket, beruházásokat, amelynél a lakossági hozzájárulás szempontjából ennek jelentősége van. A későbbiekben
az újonnan belterületbe vont, illetve beépítésre szánt területek közművesítésénél jelentkezne ez az adókedvezmény.
Az adókedvezmény igénybevételének javasolt maximális mértéke a fizetendő adó 40 %-a. Érvényesíthető lenne az adóév
január 15-éig benyújtott kérelem alapján. Az adóhatóság ennek figyelembevételével vethetné ki a tárgyévi adót.
Magánszemély saját beruházásában megvalósított szilárd burkolatú járdaépítés, behajtó-építés, utcafásítás számlával igazolt
anyagköltségének 30 %-a egyszeri alkalommal (a megvalósítást követő adóévben).

A járda- és behajtóépítés, utcafásítás önkormányzati feladat, méltányos, ha a önkormányzati feladatot megvalósító
magánszemély legalább az anyagköltséghez kap valamilyen mértékű önkormányzati támogatást. Ezt szolgálná az egyszeri
alkalommal érvényesíthető adókedvezmény, amely elismeri ezt a közösség számára hasznos tevékenységet.
Javasolt maximális mérték a fizetendő adó 40 %-a. Érvényesíthető lenne az adóév január 15-éig benyújtott kérelem alapján. Az
adóhatóság ennek figyelembevételével vethetné ki a tárgyévi adót.
Ez a kedvezmény jelentős bevétel-kiesést feltehetően nem okozna.
Az a)-b) kedvezmények a fizetendő adó maximum 60 %-áig összevonhatóak lehetnének. Ezáltal biztosítható, hogy minden adóalany
fizessen valamennyi adót, de jelentős mértékű kedvezményt (maximum 60 %) is élvezhessen a feltételek esetén.
2015. évtől amennyiben a szabályozás így marad, úgy az üdülőterületről megközelítőleg 7 millió forintos bevételre lehet számítani,
melyből a lakosoknak még lehetősége van a kedvezmények igénybevételére. A lakások után - mivel a hatásterületen az adó mértéke 50
%-al csökkentett mértékben lett megállapítva - az adóbevételt 4,5 milliós kivetési összeggel kalkulálhattuk, melyből még szintén
levonásra kerülnek az igényelt kedvezmények.
A 2011. évi bevallásokban összesen 149 db garázs szerepelt, összesen 3679,4 m2 alapterülettel, melyből mintegy 289 m2 az adóköteles
terület. Ez 2014-ben a bevallásokban összesen 178 db garázs jelent. Az adóköteles garázsokból éves szinten 160.250,- Ft bevétellel lehet
számolni. A 30 m2-es mentesség miatt a garázsok nagy része nem adóköteles, ezért megfontolandó, hogy érdemes-e egyáltalán
fenntartani a mentesség feletti garázsok adókötelezettségét.
A garázsok adómentes területe miatt a lakosság mintegy 1.700.000,-Ft közvetett támogatásban részesül.
Az építményadó bevallásokon szereplő egyéb nem lakás célú építmények 2014. évi bevallott adatokból 1.560.510,- Ft bevétel származik.
Az éves kivetett építményadóból szállásépület után 2.369.450,- Ft, kereskedelmi egység után 872.500,- Ft, üdülő után 5.829.540,- Ft a
kivetés.
Nem lakás céljára szolgáló épületek, építményekre vonatkozó adómértékkel adóznak. Jelentős adóbevétel-kiesés származik a két nagy
szálloda, a BM üdülő, valamint a Manréza miatt, mivel a Htv. szerint költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló ingatlanok nem
adóalanyok. Ez a körülmény a helyi adórendelettől független, általunk nem befolyásolható.
A hatályos szabályozásban meglévő problémák az alábbiak:
1.) Évek óta fennáll a feszültség a dobogókői állandó lakosok által több mint kétszeres mértékben fizetendő építményadó miatt. Ennek
eddig hangoztatott indoka – mely a szemétszállítási rendeletben is szerepel -, hogy nincs egyedi kommunális szemétgyűjtés
Dobogókőn, ezért a lakosság nem is fizet szemétszállítási díjat, ez van kompenzálva a magasabb adóval. Az állandó lakosok
megnövekedett létszáma miatt a kihelyezett közösségi gyűjtők nem elegendőek, a keletkezett kommunális hulladék egyedi gyűjtését
már csak környezetvédelmi okokból is meg kellene oldani.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2007. (II. 27.) számú rendelet, továbbá
a központi jogszabályok szerint a következőképpen alakulnak a szemétszállítási díjak:
60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény 4,39 Ft/liter/ ürítés + ÁFA
120 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény 3,50 Ft/liter/ ürítés + ÁFA
240 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény 3,12 Ft/liter/ ürítés + ÁFA
Üdülő épület után 264 db építményadó-köteles ingatlan van. A dobogókői állandó lakosok száma 2015. január 1-jén 72 fő. A
dobogókői lakosok részére bevezetendő bármilyen adókedvezmény adóbevétel-kiesést okoz, melynek pótlólagos forrását
természetszerűen meg kell teremteni.
Fentiek alapján eldöntendő, hogy
bevezetésre kerüljön-e Dobogókőn az egyedi hulladékgyűjtés és ezzel együtt a szemétszállítási díj
amennyiben bevezetésre kerül a szemétszállítási díj, az érvényesítésre kerüljön-e és milyen módon, mértékben az
építményadóban
amennyiben nem kerül bevezetésre az egyedi hulladékgyűjtés és szemétszállítási díj, kapjanak-e az állandó lakosok és
milyen feltételek mellett, milyen mértékben adókedvezményt.
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I.
Telekadó
A helyi adórendelet Pilisszentkereszt területén telekadót állapít meg. A Htv. szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
lévő telek. A Htv. 2012. január 1-jei módosítása előtt a telekadó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi
földrészlet volt, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen
mezőgazdasági művelés alatt álló telket.
A telekadó alóli törvényi mentesség az alábbi esetekre terjed ki:
Mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.
A helyi rendelet a telekadóból az alábbi mentességeket állapítja meg:
a) a lakóterületen elhelyezkedő beépített és beépítetlen telek,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, épülettel beépített telek.
c) a külterületi földterület.
5/A. §. Az 5. §-ban meghatározott adómentesség abban az esetben illeti meg az adózót, ha az adóévet megelőző év december 31-én nem
áll fenn az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen – lejárt tartozása, amelyet előzetes fizetési felszólítás ellenére sem egyenlített
ki. A szabályozás további fenntartását célszerű a kormányhivatali álláspont miatt is felülvizsgálni.
A telakadó felső határa 2014. évben - a Htv. inflációt követő rendelkezése szerint - szerint 331,1,- Ft/m2. A hatályos helyi
szabályozás szerint a telekadó alapja a telek m2-ben számított alapterülete, mértéke 50,- Ft/m2.
Az adóköteles belterületi telkek száma 2014. évben 62 db, összes alapterületük: 112.066 m2. Ez 4.729.124,- Ft bevételt jelentene,
tényleges befizetés 2014. évben 4.043.246,- Ft volt (az összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó tartozásokból behajtott összegeket is).
Az önkormányzat illetékességi területén a nyilvántartások szerint kb. 530 beépítetlen és kb. 720 db beépített belterületi telek van. A
nyilvántartás nem tükrözi a valóságot, több beépítetlen területként nyilvántartott telken már építmény áll, így az az építményadó hatálya
alá esne. Az ilyen telkek eddig nem felderített becsült száma kb. 80 db és a hozzájuk tartozó becsült terület – telkenként 500 m2 -es
területtel számolva – mintegy 40 ezer m2.
A nyilvántartás szerint a jelenleg adómentes, lakóterületen lévő beépítetlen telkek összes alapterülete: 795.184 m2, ebből levonva a
becsült beépített területeket, kb. 755.184 m2 az adóztatható földterület (értelemszerűen az épülettel beépített ingatlanok nélkül). A
beépített belterületi telkekről nincsenek pontos adataink.
Amennyiben a jelenleg adómentes valamennyi beépítetlen telek adótárgy lenne, úgy ebből – levonva a már beépített, de a
nyilvántartásban beépítetlenként szereplő és még fel nem derített kb. 80 telket – az alábbi bevétel keletkezne:
755.184 m2 x 50,- Ft/ m2 = 37.759.200,- Ft
vagy 30,- Ft-tal számolva:
755.184 m2 x 30,- Ft/ m2 = 22.655.520,- Ft
Mind az építményadó, mind a telekadó vagyoni típusú adó, amely azonban nem egyformán érinti a település területén ilyen vagyonnal
rendelkező személyeket, a telekkel rendelkezőknek csak kis részét éri el. A helyi adó a lakástulajdonnal rendelkezőket sújtja, amely
lakás az érintettek életfeltételeinek a biztosításához elengedhetetlenül szükséges. Ugyanakkor a beépítetlen telkek nem töltenek be
ilyen funkciót, a településen a beépítetlen telkek hasznosítása nem jellemző, nagymértékben elhanyagolva, műveletlenül hagyják
tulajdonosaik. A beépítetlen telkek közművesítése, sokszor elaprózódott tulajdonjogának rendezése, építési telekké alakítása sem érdeke
a tulajdonosoknak addig, ameddig építési szándékuk nincs. A beépítetlen telkek adómentességével az adópolitika lemond a telkekkel
kapcsolatos településfejlesztési, területrendezési célok, szándékok megvalósításának adózással történő befolyásolásáról.
Nem tértünk ki a beépített telkek adóztatására, bár erre is meg van a törvényi lehetőség. Tekintettel azonban arra, hogy a település
területén már valamennyi építmény adóköteles, az építményadót fizető tulajdonosok további terhelése méltánytalan lenne, továbbá
adópolitikai szempontból sem lenne értelmes tartalma.
A beépítetlen telkek adóalapjának megállapítása az adóhatóság részére rendelkezésre álló nyilvántartásból egyszerűen megállapítható és
kivethető.
A helyi adórendszerben reális tartalékként mutatkozik a beépítetlen telkek teljes körének adózás alá vonása. Erre szükség lehet
- az építményadóból nyújtandó kedvezmények miatti bevételcsökkenés,
- a 2016. évi közfeladatok ellátásához szükséges saját erő biztosítása,
- meghatározott fejlesztési feladatokhoz szükséges saját erő, illetve
- az adófizetést elkerülő adózók miatti adóhátralék okozta bevételcsökkenés
miatt.
Ezért javasoljuk ennek a lehetőségnek is a kimunkálását azzal, hogy bevezetéséről és mértékéről a 2016. évi gazdálkodási-finanszírozási
ismeretek birtokában, a 2016. évi költségvetési keretszámok ismeretében történjék döntés. A telekadó kiterjesztését a jelenleg nem
adózó telkekre mintegy tartalék-forrásként, szükség esetére javasoljuk.
A kedvezmények, mentességek megállapításánál – hasonlóan az építményadónál javasolt kedvezményekhez – a település fejlődése
érdekében tett lépések, fejlesztések megvalósítása lehet a kiindulópont. A telekadóval befolyást lehetne gyakorolni a rendezetlen státusú
telkek rendezésére, elő lehetne segíteni a tulajdonosok megegyezését a telekalakításra, új utcák nyitására, új építési telkek kialakítására.
Ennek alapján az alábbi kedvezmények, mentességek jöhetnének szóba:
a) Út- vagy közműépítési hozzájárulást, út- vagy közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulást megfizető magánszemély tulajdonos
esetében a hozzájárulás összegének 25 %-a egyszeri alkalommal (a hozzájárulás megfizetését követő adóévben), amennyiben a
közműfejlesztési hozzájárulás igénylésére nem jogosult
b) Magánszemély saját beruházásában megvalósított szilárd burkolatú járdaépítés, behajtó-építés, utcafásítás számlával igazolt
anyagköltségének 30 %-a egyszeri alkalommal (a megvalósítást követő adóévben)
c) Magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés
megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély jogerős kiadásáig, de legfeljebb az építkezés
megkezdésének évétől számított 3. év végéig 100 %-os mentességben részesül.
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d)

e)
f)

g)

Lakóházzal beépíthető lakótelek esetén – a kérelem engedélyezését követő évtől az építkezés megkezdése évének végéig - 50 %os kedvezmény illeti meg azt a tulajdonjoggal rendelkező, 16. életévét betöltött személyt, aki vállalja, hogy kérelmétől számított
4 éven belül építési engedélyt szerez és megkezdi az építkezést.
Lakóteleknek nem minősülő (a helyi építési szabályok szerint nem beépíthető) telek tulajdonosa 20 % kedvezményben részesül.
Amennyiben egy vagy több telek tulajdonosa a lakóteleknek nem minősülő telket/telkeket megállapodásukkal telekrendezési
eljárás során beépíthető lakótelekké alakítanak, az így kialakított beépíthető lakótelkek a telekalakítás évét követő évtől
számított 4 év végéig 100 %-os adókedvezményben részesülnek.
Mentes az adó alól az a beépítetlen telek, amely a helyi építési szabályzat szerinti legkisebb beépíthető telekméretet nem éri el.

Az a)-f) pontban meghatározott kedvezmények együttesen is igénybe vehetők, maximálisan a tárgyévi adó mértékéig.
III. Idegenforgalmi adó
A helyi adórendelet bevezette az idegenforgalmi adót is, a településen eltöltött vendégéjszakák után. Az idegenforgalmi adó Htv.
szerinti maximális mértéke 2014-ben 496,6 Ft/vendégéjszaka. A hatályos helyi rendelet szerint az adó mértéke 400,- Ft/fő/éjszaka.
2014. évi tervezett bevétel ebből az adónemből 6 millió forint, melyből a befolyt tényleges összeg 6.927.600,- Ft, amelynek minden
forintjához az állam 1,50 Ft-ot biztosít.
Sem az adóalapban, sem a vendégéjszakákhoz igazított adómértékben nem javasolunk változtatást.
Idegenforgalmi adót nem a szállásadó, hanem a vendég fizeti, viszont ennek bevallásában sem a szállásadó, sem a vendég nem érdekelt.
Az adóbevallás valóságtartalmának az ellenőrzése idő- és költségigényes feladat, amely nem is adhat megbízható eredményt. Ezért az
idegenforgalmi adónál inkább az érdekeltség megteremtése, és nem az ellenőrzési tevékenység fokozása mutatkozik célszerűnek.
A helyi adórendelet előírja, hogy az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására
alkalmas nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalmára vonatkozóan nincs központi rendelkezés. Az adatvédelmi biztos 2005.
március 23-i állásfoglalásában foglalkozott az idegenforgalmi adó beszedésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos eljárási
szabályozási lehetőségekkel adatvédelmi szempontból. Ennek során megállapította, hogy az idegenforgalmi adó beszedése céljából az
adóbeszedő által kezelendő, nyilvántartandó adatok fajtáját jogszabálynak kell előírnia. Mivel a Htv. nem tartalmaz ilyen kötelezést,
ezért ezt a kérdést önkormányzati rendelet szabályozhatja, és előírhatja adómentességgel kapcsolatos adatok felvételét, nyilvántartását
is. Amennyiben az önkormányzat nem él ezzel a lehetőséggel, nem biztosítottak az adóellenőrzés feltételei.
Fentiek alapján az adórendeletben célszerű lenne meghatározni a nyilvántartással és ellenőrzéssel kapcsolatos eljárási szabályokat.
Pilisszentkeresztnek vannak még bőven tartalékai az idegenforgalom tekintetében, szinte ez mutatkozik az egyedüli olyan
tevékenységnek, amely munkahelyeket teremthet, vállalkozásokat tarthat el, családi jövedelmek kiegészítését szolgálhatná. Erre
vonatkozóan érdemes lenne átgondolt stratégiát kialakítani, amely meghaladja jelen előterjesztés kereteit.
Az idegenforgalmi adó érdekeltségének megteremtésére több lehetőség mutatkozik, ennek egyik változata a képviselő-testület által
elfogadott az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt” vendégkártya igénylésének, felhasználásának
szabályairól szóló 24/2012. (XI.24.) önkormányzati rendelete.
IV.
Iparűzési adó
A helyi adórendelet bevezette az iparűzési adót is, mégpedig az adóalap maximálisan meghatározható 2 %-ának a mértékében. A
településen nincsenek közép- és nagyvállalkozások, a kisvállalkozások is inkább mikro-vállalkozások. Jellemző tevékenység az ipari és
egyéb szolgáltató tevékenység, döntően lakossági célra. 2014. évben 21 millió forintot irányoztunk elő. 2014. évben ebből a
költségvetésbe befolyt összeg 26.090.375,- Ft.
Egy adóalanyra átlag kb. 101.520,- Ft iparűzési adó jut.
Az iparűzési adó vizsgálata során figyelemmel kell lenni az adóalanyok gazdasági szerkezetére, illetve az adóalanyok számára is.
A településen 14 egyéni vállalkozó, 243 társas vállalkozás, összesen 257 iparűzési adóalany van (adat a hatályos cégnyilvántartásból
származik).
A vállalkozások által foglalkoztatottak számáról nincsenek adataink. A településen nincsenek közép- és nagyvállalkozások, a
kisvállalkozások is inkább mikro-vállalkozások. Jellemző tevékenység az ipari és egyéb szolgáltató tevékenység, döntően lakossági célra.
A településen is tapasztalható az országos jelenség, miszerint a lakosság részére végzett szolgáltatások számla nélkül történnek, az
ellenérték így kikerül az adózási körből.
Az iparűzési adó tekintetében változtatást nem javasolunk, a bevételek növelése érdekében az ellenőrzési tevékenység fokozása
mutatkozik célszerűnek.
IV.
Kommunális adó
Kommunális adót a helyi adórendelet nem állapított meg. Kommunális adót a Htv. szerint a telek-, és/vagy építménytulajdonosok,
valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlői részére lehet kivetni.
A Htv. szerint a kommunális adó legmagasabb mértéke 2014. évben 28.145,8,- Ft/év/adótárgy.
Lakások esetében a legmagasabb mértékű kommunális adó esetében az alábbiak szerint alakulna a bevétel:
745 lakás x 28.145,8,- Ft = 20.968.621,- Ft
Ez az összeg magasabb, mint a jelenleg beszedett összeg, viszont alkalmazása azt eredményezné, hogy a kisebb lakással
rendelkezők adóterhe nőne, a nagyobb lakással rendelkezőké pedig csökkenne, emiatt ez nem lenne méltányos és elfogadható a
lakosság számára. A kommunális adóban érvényesítendő bármilyen mentesség, kedvezmény ezt a bevételt csökkentené.
A telekadó tekintetében – mivel ez az adónem jelenleg csak kevés telket érint – elképzelhető lenne, hogy nem az alapterület szerinti
telekadó, hanem kommunális adó kerülne bevezetésre. Az ebből származó bevétel a következőképpen alakulna maximális adómérték
esetén:
530 telek x 28.145,8,- Ft = 14.917.274,- Ft
Ebben az esetben is igaz, hogy minden mentesség, kedvezmény vagy a telek elhelyezkedésétől vagy méretétől függő sávos adómérték
fenti összeget csökkentené.
A kommunális adó megállapítása és beszedése, ellenőrzése viszonylag egyszerű, azonban az elvárható bevétel, valamint az esetleges
adópolitikai elvárások tekintetében nem tudja ugyanazt nyújtani, mint az építmény-, illetve telekadó.
Véleményem szerint ugyanakkor jelenleg Pilisszentkereszten még mindig igazságosabb az eddig kialakított rendszer, hiszen a
kommunális adó adótárgyanként egyforma összegben vethető ki.
Az építményadó a m2 alapú számításánál a kis ingatlantulajdonosok az általuk fenntartott ingatlan méretéhez képest megállapított adót
fizeti, míg a kommunális adónál az 50 m2-es ingatlan tulajdonosa ugyanakkora összeget fizetne, mint a 400 m2 építmény tulajdonosa.
Véleményem szerint a kommunális adó a legkevésbé igazodik az érintett lakosok teherbíró képességéhez.
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A helyi adórendelet módosításának lehetősége
Az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy a Htv.-ben meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már
bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az
adóalanyok adóterheit.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint:
31. § (1) Jogszabály a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem bővítheti a
fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet.
(2) A fizetési kötelezettség keletkezésekor hatályban lévő jogszabályok által előírt fizetési kötelezettséghez képest jogalanyok
utólagosan meghatározott csoportjának nem adható jogszabályban visszamenőlegesen olyan fizetési kedvezmény, mentesség, amely a
fizetési kötelezettség összegét csökkenti, kivéve ha ez az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek való
megfelelés miatt szükséges, vagy ha a kedvezmény vagy mentesség a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles természetes személyek
vagy más jogalanyok teljes körét megkülönböztetés nélkül érinti.
32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt,
mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
33. § Új fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy annak kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával,
ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési kötelezettségből származó bevétel
összegéhez képest, illetve azokat nem haladhatják meg.
Fentiek alapján a helyi adórendelet lehet év közben is módosítani, de csak a módosítást követő időpontra vonatkozó hatállyal oly módon,
hogy a kihirdetés és a hatályba lépés között legalább 30 nap teljen el.
Javaslatunk, hogy 2015./2016. évben kerüljön sor az adórendelet módosítása koncepciójának meghatározására, annak társadalmi
véleményeztetésére, majd ezt követően a módosítás meghatározására. Az új rendelkezések hatályba lépésének időpontját 2016./2017.
január 1-jével javasoljuk.
Összefoglalás
Fentiekben részletezettek alapján az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó mértékében változtatást nem javaslunk. Az építmény- és
telekadó tekintetében az adórendszer átstrukturálását javasoljuk a lakosság teherviselő képességének és az adópolitikai célkitűzéseknek
megfelelően.
Tájékoztatás céljából az 1. számú mellékletben bemutatjuk a 2015. január 1-jei állapot szerint a Pest megyei önkormányzatok által
bevezetett helyi adónemeket és adómértékeket.
Fentiek alapján kérjük a t. Képviselő-testületet, hogy a helyi adórendelet módosításának koncepcióját bocsássa társadalmi
véleményeztetésre, 30 napos időtartamra:
„Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község képviselő-testülete 2015./2016. …… -i ülésén 30 nap időtartamra társadalmi véleményeztetésre bocsátja az
előterjesztés mellékletét képező, a helyi rendelet módosításának koncepcióját az indoklással együtt. Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy két
napon belül intézkedjen a koncepció honlapon történő közzétételéről.
Pilisszentkereszt, ………………………….

7. napirend: Helyi adó rendelet módosítása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a
A HELYI ADÓRÓL szóló
20/2010. (XII.31.) rendeletének módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (XII.31.) rendeletét a (továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
A R. felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:”

(1)

(2)

2. §
A R. 2/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Azt az adózót, aki tárgyévet megelőző év január 1-jétől folyamatosan ottlakó, életvitelszerűen az adott lakásban
lakó tulajdonos, és betöltötte, illetve az adóévben betölti a 65. életévét, és az ingatlant tényleges lakáscélra használja a
tulajdonában álló lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház után fizetendő adóból 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet
a tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.”
A R. 2/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2/A. § (2) Azt az adózót, aki az adóév január 1-jén az építményadó köteles ingatlanában folyamatosan ottlakó,
életvitelszerűen az adott lakásban lakó és az ingatlant tényleges lakáscélra használó adózó az ugyanezen feltételeknek
megfelelő az adóval érintett lakásban, hétvégi házban, nem üzleti célú üdülőházban lakó 18 év alatti tanuló gyermekek,
valamint az iskolarendszerű felsőfokú nappali képzésben részt vevő eltartottak után - a képzéshez szükséges tanulmányok
idejére, de legfeljebb az eltartott 25. éves koráig -, gyermekenként, illetve eltartottanként 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg,
amelyet az adózó tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.”
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(3)

(4)

(5)

A R. 2/A. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„2/A. § (5) A mindenkor hatályos Helyi építési szabályzatban Lakóterületként (L, Lf, Lke, Lk), Vegyes területként (Vt) jelölt
övezetekben a tényleges, és életvitelszerű lakáscélra alkalmas, az ingatlan nyilvántartásban lakóingatlanként, lakóházként,
társasházi lakásként nyilvántartott építmények után, mely nem üzleti célra van hasznosítva, az adó mértékének 20%-a fizetendő
m2-enként. A kedvezmény a ténylegesen, és életvitelszerűen nem lakáscélra használt építményekre nem vonatkozik.”
A R. 2/A. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„2/A. § (5) A mindenkor hatályos Helyi építési szabályzatban Üdülőterületként (Üü, Üh), Mezőgazdasági területként (M, Mkk,
Mák) jelölt övezetekben a tényleges, és életvitelszerű lakáscélra használt ingatlanok, melyet nem üzleti célra hasznosít, azután az
adó mértékének 80%-a fizetendő m2-enként. A kedvezmény a ténylegesen, és életvitelszerűen nem lakáscélra használt
építményekre nem vonatkozik.”
A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §. Amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik, az adó évi mértéke: 500 Ft/ m 2”
3.§
(1) A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § Mentes az adó alól:
a)
Helyi építési szabályzatban Lakóterületként (L, Lf, Lke, Lk), Vegyes területként (Vt,) Gazdasági területként (Gksz),
Különleges területként (K, Ks, Ktu, Kh, Ktt, Kt, Kszt) továbbá a Beépítésre nem szánt területekként és azok övezeteiként
jelzett övezetekben elhelyezkedő beépített és beépítetlen telek,
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó, épülettel beépített telek.
c)
a külterületi földterület.”
4.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adóról szóló 20/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet 2/B. §
(2) bekezdése, 5/A §-a.
Pilisszentkereszt, 2015.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: ……………………………..
Baranyák Szilvia
jegyző
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi véleményeztetésre bocsátja a Pilisszentkereszt
Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adóról szóló rendelettervezet módosítást. A társadalmi véleményeztetés időtartama:
15 nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
7. napirend: Helyi adó rendelet módosítása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a
A HELYI ADÓRÓL szóló
20/2010. (XII.31.) rendeletének módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (XII.31.) rendeletét a (továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja.
2. §
A R. felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:”
2. §
(1) A R. 2/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Azt az adózót, aki tárgyévet megelőző év január 1-jétől folyamatosan ottlakó, életvitelszerűen az adott lakásban
lakó tulajdonos, és betöltötte, illetve az adóévben betölti a 65. életévét, és az ingatlant tényleges lakáscélra használja a
tulajdonában álló lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház után fizetendő adóból 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet
a tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.”
(2) A R. 2/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2/A. § (2) Azt az adózót, aki az adóév január 1-jén az építményadó köteles ingatlanában folyamatosan ottlakó, életvitelszerűen az adott
lakásban lakó és az ingatlant tényleges lakáscélra használó adózó az ugyanezen feltételeknek megfelelő az adóval érintett lakásban,
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hétvégi házban, nem üzleti célú üdülőházban lakó 18 év alatti tanuló gyermekek, valamint az iskolarendszerű felsőfokú nappali
képzésben részt vevő eltartottak után - a képzéshez szükséges tanulmányok idejére, de legfeljebb az eltartott 25. éves koráig -,
gyermekenként, illetve eltartottanként 1.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet az adózó tulajdoni hányadának megfelelő arányban
vehet igénybe.”
(3)

(4)

(5)

A R. 2/A. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„2/A. § (5) A mindenkor hatályos Helyi építési szabályzatban Lakóterületként (L, Lf, Lke, Lk), Vegyes területként (Vt) jelölt
övezetekben a tényleges, és életvitelszerű lakáscélra alkalmas, az ingatlan nyilvántartásban lakóingatlanként, lakóházként,
társasházi lakásként nyilvántartott építmények után, mely nem üzleti célra van hasznosítva, az adó mértékének 20%-a fizetendő
m2-enként. A kedvezmény a ténylegesen, és életvitelszerűen nem lakáscélra használt építményekre nem vonatkozik.”
A R. 2/A. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„2/A. § (5) A mindenkor hatályos Helyi építési szabályzatban Üdülőterületként (Üü, Üh), Mezőgazdasági területként (M, Mkk,
Mák) jelölt övezetekben a tényleges, és életvitelszerű lakáscélra használt ingatlanok, melyet nem üzleti célra hasznosít, azután az
adó mértékének 80%-a fizetendő m2-enként. A kedvezmény a ténylegesen, és életvitelszerűen nem lakáscélra használt
építményekre nem vonatkozik.”
A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §. Amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik, az adó évi mértéke: 500 Ft/ m 2”
3.§
(1) A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § Mentes az adó alól:
d)
Helyi építési szabályzatban Lakóterületként (L, Lf, Lke, Lk), Vegyes területként (Vt,) Gazdasági területként (Gksz),
Különleges területként (K, Ks, Ktu, Kh, Ktt, Kt, Kszt) továbbá a Beépítésre nem szánt területekként és azok övezeteiként
jelzett övezetekben elhelyezkedő beépített és beépítetlen telek,
e)
az a) pont hatálya alá nem tartozó, épülettel beépített telek.
f)
a külterületi földterület.”
4.§
(3) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adóról szóló 20/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet 2/B. §
(2) bekezdése, 5/A §-a.
Pilisszentkereszt, 2015.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: ……………………………..
Baranyák Szilvia
jegyző
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi véleményeztetésre bocsátja a Pilisszentkereszt
Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adóról szóló rendelettervezet módosítást. A társadalmi véleményeztetés időtartama:
15 nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
8./Napirend: Főépítészi megbízás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Megérkeztek az ajánlatok a főépítészi feladatok ellátására, melyeket jelen előterjesztéshez mellékelek. A rendezési terv módosításán túl
az aktuális építésügyi, telekalakítási szakhatósági feladatok ellátásához, továbbá a településen lakók építkezéssel kapcsolatos
tájékoztatásához szükséges hivatali jelenlét is biztosított.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítészi feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok alapján
Rózsa Gyöngyvért bízza 2015. október 1- től – 2017. szeptember 31-ig az ajánlatában szereplő feladatokkal, havi bruttó 45.000,- Ft
díjazásért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Rózsa Gyöngyvérrel a szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (......) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében 26. §ában és 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása szerint a belügyminiszter pályázati felhívása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Pilisszentkereszt község közigazgatási területére.
(2) E rendelet személyi hatálya a Pilisszentkereszt Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1) -(3) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.
2. § (1) A pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet
az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására, illetve a pályázati kiírásban feltüntetett barnakőszén
vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.
(2) Az önkormányzatok a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 14.000Ft/ erdei m3 + Áfa összegű támogatásban részesül,
mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 1000
Ft/m3 +Áfa összeggel egészít ki. A támogatás Pilisszentkereszt Község tekintetében 18 m3 jelent.
Szociális célú tűzifa támogatás
3. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A
kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni.
(2) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a NAV Pest Megyei Igazgatósága a
Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A Polgármesteri Hivatal az adatokat köteles bizalmasan
kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.
4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői
tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel
szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító
határozata,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
-foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,
-egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi
jövedelemadójának mértékéről
szóló adóhatósági igazolás,
c) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott
nyilatkozat,
5. § (1) Természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az a tűzifával fűtő pilisszentkereszti lakos jogosult, akinek családjában
az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
a) egyedül élő kérelmező esetén a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át vagy
b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át; és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
d) téli fűtést tűzifával oldja meg
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
-jövedelemigazolást,
-a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti
szerződés, albérleti szerződés stb.)
-lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
-lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást, közüzemi számlákat,
-nyilatkozatot a fűtés költségeiről
(3) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek a pályázati kiírás 6. pontjában felsoroltak.
6. § (1) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 2015-2016. évi fűtési költségeinek
viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásinak havi összegét.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 háztartásonként.
(4) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező közüzemi számlák
bemutatásával köteles igazolni.
(5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.
(6) Az 5. § (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes
méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe
került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges
igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és
ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.
7. § E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Szociális Bizottsága
dönt.
Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt belügyminiszteri pályázat alapján megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2016. július 1. napján hatályát veszti.
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Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2015. ..................
Baranyák Szilvia
jegyző
9./Napirend: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan a belügyminiszter pályázatot hirdetet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A pályázat célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázhat.
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján
létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll rendelkezésre.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
Keménylombos tűzifa igénylése esetén a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők
számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m 3+áfa, lágy
lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.
(c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű
önrész vállalása.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit –
legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2015. október 1.
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tűzifa
igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell
biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz
viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
Az esetlegesen más módon az önkormányzat rendelkezésére bocsátott téli tüzelőanyagot is figyelembe lehet venni a rendelkezésre álló
előirányzat felosztása során.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10
napon belül dönt, de legkésőbb 2015. október 30-ig.
A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja.
Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból
származó fafajta.
Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek
megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a
nettó támogatási összeg vehető figyelembe.
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A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes
összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2016. március 31-éig történhet meg.
A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni
kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt, ……….,- Ft-ot, azaz ……………. forintot költségvetésében biztosít, továbbá,
nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tüzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
10./Napirend: Szalay Zoltán Plébános atya kérelme
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy azt már az előző képviselő-testületi ülést követően jeleztem, Szalay Zoltán Plébános atya levélben kereste meg
önkormányzatunkat, melyre kérte anyagi hozzájárulását a képviselő-testületnek településünk díszpolgára, az elhunyt Ackermann Kálmán
Gyula néhai Plébános atya síremlék állításához.
Kérelmében leírta, hogy a sírkövet egyrészt közadakozásból állítanák a sírnál, és a temetőben nyugvó plébánosok síremlékét is fel
szeretné újítani.
A bekért árajánlatok alapján a sírkő elkészítése méltányos áron 350.000,- Ft, a többi síremlék felújítása 150.000,- Ft-ba kerülne.
A kérelemben kérte, hogy önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a sírhely elkészítéséhez, illetve a sírhelyek
felújításához.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmét megvizsgálta, és úgy dönt,
hogy a néhai plébánosok síremlékének építéséhez, felújításához 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10.
Peller Márton
polgármester
11./Napirend: Cserfa utca művelési ág rendezés ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i testületi ülésén
Tárgy: Berecz Miklósné és Berecz Dorottya vételi ajánlata az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett
vízfolyás művelési ágú ingatlan változási vázrajzban megjelölt 42 m2 nagyságú terület összesen 50.000,-Ft ellenértékben történő
megvételére.
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
2015.szeptember 07-én Berecz Miklósné mint a Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa, és Berecz Dorottya mint a
Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa vételi ajánlatot tettek az ingatlanukhoz közvetlen csatlakozó, az önkormányzat
tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan a vételi ajánlathoz csatolt változási vázrajzban
megjelölt 42 m2 területnagyságban meghatározott részének egyenlő arányban 25.000,-Ft - 25.000,-Ft mindösszesen: 50.000,-Ft
ellenérték fejében történő megvásárlására.
Az általuk megvásárolni kívánt területet a tulajdonukban lévő 93/6 hrsz-ú ingatlannal kívánják összevonni és azt a mellékelt változási
vázrajban foglaltak szerint telekalakítási eljárás keretében kívánják megvalósítani.
A vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kívánják kiegyenlíteni.
Vételi ajánlatukat figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:64 §-ban foglaltakra 2015.szeptember 30-ig
tartják fenn, azt követően nem tartják magukra nézve kötelezőnek.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elfogadva Berecz Miklósné és Berecz Dorottya vételi ajánlatát mindösszesen: 50.000,-Ft
ellenérték fejében 1/2-ed 1/2-ed arányban számukra értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett
vízfolyás művelési ágú ingatlan változási rajzban megjelölt 42 m2 területnagyságú ingatlanrészt.
A megszerzett ingatlanrészt nevezettek a tulajdonukban lévő Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlannal telekalakítási eljárás keretében
összevonják melynek költségeit a vevők viselik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tárgy: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan
művelési ágának kivett közterületté történő megváltoztatása.
Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonát képezi. Az
ingatlant művelési ágának megfelelően nem lehet hasznosítani, funkcióját nem tölti be, víz évtizedek óta nagy mennyiségű csapadék
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esetén sincs a mederben, továbbá az ingatlant a telekszomszédok illegális fatárolóként, hulladéklerakóként használják. Az ingatlanon
engedély nélkül épített átjárók és hidak vannak. A 93/7 hrsz-ú ingatlan beékelődik az önkormányzat tulajdonában álló 96 hrsz-ú ingatlan
(Cserfa utca) és a magántulajdonban lévő 93/4 hrsz-ú és 93/3 hrsz-ú ingatlanok közé így azoknak a Cserfa utcával útcsatlakozásuk nincs.
Tekintettel a fentiekre javaslom a 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan adásvétellel nem érintett fennmaradó részét kivett
közterületté minősíteni. A művelési ág megváltoztatását követően a 93/4 hrsz-ú és 93/3 hrsz ingatlanoknak lesz a Cserfa utcáról
útcsatlakozásuk, továbbá eredménnyel megszüntethetőek az illegális építkezések illetve területhasználatok.
Javaslom továbbá hogy a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel érintett részét a vevők költségére továbbá a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel
nem érintett művelési ág változtatására vonatkozó részét az önkormányzat költségére egyesített telekalakítási eljárás keretében valósítsuk
meg.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elfogadva az előterjesztésben foglaltakat a Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú ingatlan művelési ágát
kivett vízfolyásról kivett közterületté változtatja.
93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel érintett részét a vevők költségére továbbá a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel nem érintett művelési ág
változtatására vonatkozó részét az önkormányzat költségére egyesített telekalakítási eljárás keretében valósítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
../2015. (….) önkormányzati rendelete
a pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás 455 m2 területrész
törzsvagyonból történő kivezetéséről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a többször módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010.
(XII. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Képviselő-testület a telekalakítással érintett pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú 455 m2 térmértékű
ingatlanrészéből 42 m2-t, a rendelet mellékletét képező vázrajz szerint törzsvagyonból beépítetlen területként forgalomképes
vagyonba sorolja át. A fennmaradó területet a 93/7 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással a 96 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja,
művelési ágát kivett közterületre módosítja. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010.
(XII. 16.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó
vagyontárgyak között, mint az Nvt. szerint kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek között helyi közutak és
műtárgyaik cím alatt szerepelteti.
2. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2015. szeptember …
Baranyák Szilvia
jegyző
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a a pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás 455 m2
területrész
törzsvagyonból történő kivezetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás 455 m2 területrész
törzsvagyonból történő kivezetéséről szóló rendeletben (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 rendelet társadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletnek közvetett hatása van az ingatlannal érintett hatásterületén élőkre. A művelési ág a nyilvántartási állapotban a
valóságnak nem megfelelő állapotot tükröz. Az ingatlannal érintett területen élők saját tulajdona közterületről
megközelíthetővé válik. Költségvetési hatása a telekalakítási eljárásban a megvásárolni nem kívánt ingatlanrészen felül
jelentkezik.
A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei,
eltérései nincsenek.
ac.)
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A hatásterületen élők ingatlanjukkal történő rendelkezését teszik lehetetlenné.
ab.)

2.
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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.
12./Napirend: Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke levélben kereste meg a megyei önkormányzatokat, hogy a Közgyűlés által alapított kitüntetési díjak
adományozása tárgyában a rendeletükbe szabályozott kategóriákba javaslattételi jog illeti meg a Pest megyében működő települési
önkormányzatokat.
Az egyes díjak kritériumainak ismertetése érdekében mellékelték a rendeletüket, illetve a javaslattéli nyomtatványt.
Amennyiben képviselő-testületünk a különböző kategóriákban élni kíván javaslattételi jogával, úgy az 1-10. számú díjakra a megfelelő
nyomtatvány kitöltésével azt október 1-ig teheti meg, a 11-14. számú díjak egyes kategóriáira vonatkozó javaslatokat az érintett
települések november 6-ig küldhetik meg a megyei önkormányzat részére.
Jelen előterjesztéshez mellékelem a Közgyűlés által a tárgyban alkotott rendeletet, és kérem a képviselő-testületet, hogy áttanulmányozás
után 2015. szeptember 15-ig tegyék meg javaslataikat az egyes kategóriákban díjazni kívánt személyekre vonatkozóan.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10.
Peller Márton
polgármester
Pest Megye Közgyűlésének 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről 1
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1. A díjak
1. §

2. §

3. §

1

Pest Megye Önkormányzata a megyei közügyek megvalósítása során a kimagasló teljesítmények megbecsülésére és
elismerésére a következő kitüntetéseket és díjakat adományozza.
a) Pest Megye Díszpolgára cím,
b) Pest Megyéért Emlékérem,
c) Év Polgárőre Díj,
d) Év Tűzoltója Díj,
e) Nemzetiségekért Díj,
f) Testnevelési és Sport Díj,
g) Év Sportolója Díj,
h) Év Legjobb Csapata Díj,
i) Év Edzője Díj,
j) Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj,
k) Év Gazdálkodója Díj,
l) Év Iparosa Díj,
m) Év Kisvállalkozása Díj,
n) Pest megye külkapcsolataiért elismerés,
o) Pest Megye Környezetvédelméért Díj.
(1)

Pest Megye Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával vagy egész életművével, mind a megyén belül, mind
országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2)

Díszpolgári cím évente egy adományozható.

(3)

A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4)

A díszpolgári címben részesülő személy az adományozástól kezdve viselheti a címet, és
a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein, valamint a
b) Pest Megye Önkormányzata által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőség szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg.

(5)
(1)

A díszpolgári címben részesülő személyt elhalálozása esetén – legközelebbi hozzátartozója beleegyezésével – Pest
Megye Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Pest Megyéért Emlékérem (a továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek,
akik vagy amelyek a megye fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén Pest megye értékeit növelő, maradandó eredményt értek el.

(2)

Az emlékérem az alábbi két kategóriában adományozható:
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a) több éven keresztül kiemelkedő eredményeket elért személyek, szervezetek részére,
b) az adott évben kiemelkedő eredményeket elért személyek, szervezetek részére.

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

(3)

Az emlékéremből kategóriánként évente egy adományozható. Kivételesen kiemelkedő évfordulók alkalmával a
tárgyévben kiadható díjak számát a közgyűlés kategóriánként legfeljebb kettőre megemelheti.

(4)
(1)

Az emlékérem mellé külön erre a célra készített díszoklevél és emlékérem jár.
Év Polgárőre Díj adományozható a Pest megyében működő polgárőr egyesület tagja részére a megye közbiztonsága
érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munkája elismerésére.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Év Tűzoltója Díj adományozható a Pest megyében működő hivatásos tűzoltóság állományába tartozó, valamint önkéntes
tűzoltó részére a megye tűzvédelme érdekében kifejtett, példamutató munkája elismeréseként.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Nemzetiségekért Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik vagy amelyek a megyében élő
nemzetiségek érdekében végzett, különösen a kulturális identitást megerősítő, az esélyegyenlőséget javító, az
érdekérvényesítés feltételeit szélesítő, a nemzetiségek és a többségi társadalom együttműködését fejlesztő munkában
kiemelkedő eredményt értek el.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Testnevelési és Sport Díj adományozható személyeknek vagy csapatoknak nemzetközi sportteljesítményért, a megye
testnevelési és sportmozgalmában kifejtett sportmunkáért, sportolók eredményes felkészítéséért, az egészséges életmódra
nevelés körében, vagy a testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységük során,
hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkáért.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(4)

Az olimpia évében azt a Pest megyei sportegyesület színeiben szereplő, vagy Pest megyei lakóhellyel rendelkező
sportolót, aki az olimpiai játékokon érmet vagy olimpiai pontot szerez, a közgyűlés külön elismerésben részesíti.

(1)

Év Sportolója Díj adományozható a tárgyévben Pest megyei sportegyesület színeiben versenyző, kiemelkedő
teljesítményt nyújtott sportolóknak az alábbi kategóriákban:
a) férfi felnőtt korosztály,
b) női felnőtt korosztály,
c) férfi utánpótlás korosztály,
d) női utánpótlás korosztály,
e) általános iskolai diáksportoló korosztály,
f) középiskolai diáksportoló korosztály, és
g) testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyek.

(2)

A díjból kategóriánként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - évente egy adományozható.

(3)

Az (1) e) és g) pontban meghatározott kategóriákban I-III. helyezés kerül kiadásra.

(4)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.

(1)

Év Legjobb Csapata Díj adományozható annak a megyei csapatnak, amely a tárgyévben kiemelkedő sport
eredményeket ért el, az alábbi kategóriákban:
a) felnőtt korosztály,
b) utánpótlás korosztály.

(2)

A díjból kategóriánként évente egy adományozható.

(3)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.

(1)

Év Edzője Díj adományozható annak a személynek, aki Pest megyei sportegyesület színeiben versenyző sportoló
felkészítése során kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2)

A díjból évente egy adományozható

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozható azoknak a Pest megyei szabadidős és sportszervezeteknek, akik
a tárgyévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a következő kategóriákban:
a) szabadidő és sportszervezet,
b) testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékosok szervezete.

(2)

A díjból kategóriánként évente egy adományozható.

(3)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.
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12. §

13. §

14. §

15. §

16. §

(1)

Év Gazdálkodója Dj adományozható annak a Pest megyei lakóhellyel, székhellyel rendelkező őstermelőnek,
agrárgazdasági vállalkozónak vagy földművesként nyilvántartott személynek, aki rendkívüli teljesítményével,
ötletgazdagságával sokat tett a mezőgazdaságért, különös tekintettel a Magyarországon őshonos fajták megőrzésére,
egyedi termékek gyártására, mezőgazdasági termékek népszerűsítésére, illetve olyan innovatív új technológiák
alkalmazására, melyek segítik a mezőgazdaság fejlődését.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Év Iparosa Díj adományozható azon Pest megyei lakóhellyel, székhellyel rendelkező vállalkozónak, mesterembernek,
aki magas színvonalú munkájával, kiemelkedő teljesítményével hozzájárult szakmája elismeréséhez és ezzel kivívta
környezete megbecsülését.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Év Kisvállalkozása Díj adományozható azon Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak, amely kiemelkedő gazdasági teljesítményével hozzájárult a megye gazdasági versenyképességének
növekedéséhez.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozható azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének
megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedő értékű és
eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

(2)

A díjból évente egy adományozható természetes személyek részére, egy jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetek részére. Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a
környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(1)

Pest megye külkapcsolataiért elismerés adományozható annak a magyar és külföldi természetes és jogi személynek,
civil szervezetnek, aki vagy amely a megye külkapcsolatainak fejlesztésében, a megye értékeinek határon túli
megismertetésében kiemelkedő munkát végzett.

(2)

Az elismerésből évente egy adományozható.

(3)

Az elismeréshez díszoklevél jár.
2. Az adományozás rendje

17. §

18. §

(1)

A rendelet 2. §-a és 3. §-a szerinti díjak odaítélését előkészítő eljárást az Előkészítő Bizottság folytatja le. Az Előkészítő
Bizottság tagjai a közgyűlés bizottságainak elnökei, a képviselőcsoportok vezetői, valamint a tanácsnokok.

(2)

A rendelet 2. §-a és 3. §-a szerinti díjakra javaslatot tehetnek
a) a közgyűlés tagjai,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a megyében működő települési önkormányzatok képviselőtestületei.

(3)

Az Előkészítő Bizottság véleményét a beérkezett javaslatok alapján alakítja ki, és mindkét díjra személyi javaslatot tesz a
közgyűlésnek.
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a) a 4-15. §-ban meghatározott díjak tekintetében:
aa) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
ab) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
ac) a közgyűlés tagjai.
b) a 8. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban, a 9-10. §-ban, a 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjak tekintetében a
szakszövetségek,
c) a 8. § (1) bekezdés g) pontjában és a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott díjak tekintetében:
ca) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
cb) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
cc) a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége, és
cd) az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége.
d) a 12. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Agrárkamara,
e) a 13-14. §-ban meghatározott díjak tekintetében a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
f) a 13. §-ban meghatározott díj tekintetében az Ipartestületek Pest Megyei Területi Szövetsége,
g) a 16. §-ban meghatározott díj tekintetében a külügyi feladatokat ellátó bizottság és a frakcióvezetők.

(1)

(2)

A 15. §-ban meghatározott díj javaslattételének formai követelményeit, a javaslattétel módját és határidejét tartalmazó
javaslattételi felhívást - a megyei főépítész javaslata alapján - a közgyűlés elnöke adja ki.
A javaslattételnek tartalmaznia kell a díjazásra javasolt tevékenység összefoglaló bemutatását, amely a végzett
környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének dokumentálására alkalmas. A
bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és
eredményességét alátámasztják.
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19. §

(1)

20. §

(1)

21. §

A díjak odaítélését előkészítő eljárás során véleményezési jog illeti meg:
a) a 4. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, és a Pest Megyei Polgárőr
Szövetséget,
b) az 5. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét,
A 4-15. §-ban meghatározott díjak odaítélésére a közgyűlés önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottsága tesz
javaslatot.

(2)

A 16. §-ban meghatározott díj odaítélésére a közgyűlés külügyi feladatokat ellátó bizottsága tesz javaslatot.

(1)

A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

(2)

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható, amelynek átvételére a
legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(3)

A díjak átadására – az (4) bekezdésben foglaltak kivételével - ünnepélyes keretek között a Megyenapon kerül sor.

(4)

A 7-11. §-ban foglalt díjak átadására a „Sportkarácsony” rendezvényen kerül sor.
3. A díjak visszavonása

22. §

(1)

A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2)

A kitüntető díj visszavonásáról a közgyűlés dönt.

(3)

A visszavonáshoz szükséges közgyűlési döntés előkészítéséhez az adományozás rendjének szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
4. Záró rendelkezések

23. §

(1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti
a) Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendelete,
b) Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló
17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete,
c) Pest Megye Közgyűlésének „Az év családja Pest megyében” díj,
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2009. (IX.04.)Pm. számú rendelete.
d) Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
8/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete.

A hatályon kívül helyezett rendeletek alapján korábban adományozott elismerések, kitüntetések, díjak továbbra is
viselhetők, a díjazottakat továbbra is megilletik a díjakkal járó, jelen rendeletben biztosított jogok.
dr. Szép Tibor s.k.
Szabó István s.k.
Pest Megye Önkormányzatának jegyzője
Pest Megye Közgyűlésének elnöke
(3)

13./Napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal arra kérdésre, miszerint alkotható-e önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozására, azt a választ adta, hogy nem. Eltérő a szabályozási forma a településeken.
Az adott területről A felsőoktatásban részt vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről” szóló 51/2007. (III.26.)
Korm.rendelet - Korm.rendelet - önálló cím alatt rendelkezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályairól.
Ezért ebben a tárgykörben, mivel országos szintű normával lehatárolt társadalmi viszonyról van szó, az önkormányzatnak az
önkormányzati törvény szerinti rendeletalkotási jogköre sem lehet. Továbbá, erre a tárgykörre az önkormányzatok a Jat. 10.§ a.) pontja
szerinti törvényi felhatalmazást sem kaptak, mely alapján a törvény végrehajtására rendeletet alkothatnának. Az Általános Szerződési
Feltételek 11. §-ából következik, hogy a települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer
elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és hozza meg döntését. Az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra
rendeletet nem alkothat, de szabályzatot igen.
Ennek értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1)
rendelet szabályzattá került átdolgozásra az új szerződési feltételeknek megfelelően. A 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.
Kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának
helyi szabályozásáról szóló szabályzatot a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület úgy dönt,
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hogy kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
(„B” típusú pályázat) számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.
Peller Márton
polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE I.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../….. (…...) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2004. évi juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól
szóló 11/2003. (IX.10.) önkormányzati rendelet, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2005. évi juttatási
feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 11/2004. (IX. 15.) sz. rendelet, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról szóló 13/2005. (X. 27.) sz. rendelet, és azt módosító 12/2009. (X.23.) önkormányzati rendelet.
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2015. szeptember …..
Baranyák Szilvia
jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE II.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzata
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja:
A szabályzat célja
1. A szabályzat célja, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül
költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben.
A szabályzat hatálya
2. (1) a) Az ösztöndíjpályázatra azok a Pilisszentkereszt területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. ("A" típusú ösztöndíj), vagy
b) Az ösztöndíjpályázatra azok a Pilisszentkereszt területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik: aa) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy ab) felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2016/2017. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. ("B" típusú ösztöndíj), feltéve,
hogy a pályázat kiírását követő évben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat az adott tanévben
ténylegesen megkezdik.
(2) a) Nem jogosultak „A” és „B” típusú Bursa Hungarica támogatásra:
1. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
2. doktori (PhD) képzésben résztvevők
3. kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
(3) a) E szabályzat alkalmazásában az a hallgató tekinthető szociálisan rászorultnak, aki az 1. sz. mellékletben felsoroltaknak
megfelel.
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b) A támogatás igénylésénél figyelembe vételre kerülnek a jövedelmen kívül egyéb szociális körülmények is. Az a pályázó, aki
megfelelően igazolja a 2. sz. mellékletben foglalt valamely kategóriában való érintettségét, annak a súlyozás szerinti kategóriában elért
minimum 2 pont esetén a legmagasabb támogatási összeg adható
(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál jövedelemnek kell tekinteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. meghatározott bevételeket kell tekinteni.
(5) Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelőösszeggel.
(6) Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelőegyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
(7) Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési
b) támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
Eljárási szabályok
3. (1) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben) pályázatot köteles közzétenni, amelynek
tartalmaznia kell a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott
szempontokat. A pályázatot a polgármester aláírását követően a helyben szokásos módon az önkormányzat hirdetőtábláján, illetőleg a
honlapon szükséges elhelyezni.
(2) Az ösztöndíj elnyerése iránt az igénylő formanyomtatványon a pályázati kiírásban előírt határideig nyújthatja be pályázatát,
amelyhez csatolnia kell a formanyomtatvány tájékoztató részében megjelölt igazolásokat, nyilatkozatokat.
(3) Az igénylő jövedelmi viszonyainak igazolásához csatolni kell:
a) a rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói
igazolást,
b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a
munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló
szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.
(3a) A jövedelmen felül, az egyéb szociális körülmények igazolására a 3. sz. mellékletben meghatározott dokumentumokat kell
benyújtani.
(4) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
(5) A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pályázat elbírálása kizárólag a pályázó szociális rászorultsága
alapján történik. A szociális rászorultság megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők jövedelmi
viszonyait.
(6) Képviselő-testület határozatban dönt a támogatásban részesülők köréről, és a támogatás mértékéről.
(7) A pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontok szerint előnyben részesül az a pályázó:
 Aki árva, vagy félárva
 Akinek a családjában levőeltartottak száma három, vagy ennél több
 Egyedül neveli gyermekét
 Valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családjában folyamatos ellátást
 igénylőbeteg vagy rokkant van,
 Eltartója/ szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
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Állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
Nem részesül kollégiumi ellátásban, tehát aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül,
Az „A” típusú pályázat a „B” típusú pályázattal szemben
Akinek családjában az egy főre esőjövedelem nem haladja meg a mindenkor érvényben lévő legkisebb öregségi nyugdíj 100
%-át.
4. (1) Az ösztöndíj összege „A” típusú és „B” típusú pályázat esetén legfeljebb havi 5.000 Ft.
5. A szabályzat rendelkezéseit először az elfogadását követő támogatásigénylésénél kell alkalmazni.
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Hatályos 2015. szeptember 17-től.
Záradék: A szabályzatot a Képviselő-testület a …/…(…..) számú határozatával jóváhagyta.
számú melléklet

1.

A
Egy főre jutó nettó kereset
1.

0-57.000 Ft

2.
3.

57.001-85.500 Ft
85.501-114.000 Ft

B
C
Adható támogatás maximális A mindenkori öregségi nyugdíj %összege
a
5000 Ft
0%-200%-áig

3000 Ft
2000 Ft

200 % fölött- 300 %-ig
300 % fölött-400 %-ig

2. sz. melléklet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.

A pályázó szociális körülményeinek figyelembe vehető további szempontjai
B
A
SÚLYOZÁS
KATEGÓRIÁK
A pályázó önfenntartó
2 pont
A pályázó eltartott
0,5 pont
A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma (3 fő felett)
összesen 1 pont
A pályázó szülei elváltak
1 pont
A pályázó szülei különváltak
1 pont
A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli
2 pont
A pályázó árva
2 pont
A pályázó félárva
1 pont
A pályázó gyámolt
2 pont
A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
1 pont
Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott
1 pont
A pályázó fogyatékossággal élő
2 pont
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van
összesen 1 pont
A pályázóval egy háztartásban élő munkanélküli(ek)
összesen 1 pont
sz. melléklet

1.

A
KATEGÓRIÁK
A pályázó önfenntartó

2.

A pályázó eltartott

3.

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma

4.
5.

A pályázó szülei elváltak
A pályázó szülei különváltak

6.

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli

B
Igazoló dokumentumok
Két évnél nem régebbi jegyző által
hitelesített nyilatkozat
Nem szükséges külön igazolni a
jövedelemigazolás elegendő
Iskolalátogatási / óvodai nevelés részvételi
igazolás
Válási határozat
2 tanúval hitelesített nyilatkozat, ill.
lakcímkártya másolata mindkét szülőtől
Válás esetén válási határozat; külön élés
esetében 2 tanúval hitelesített nyilatkozat,
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7.

A pályázó árva

8.

A pályázó félárva

9.

A pályázó gyámolt

10.

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő

11.

Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott

12.

A pályázó fogyatékossággal élő

13.

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van

14.

A pályázóval egy háztartásban élő munkanélküli(ek)

ill. lakcímkártya másolata mindkét szülőtől
Halotti anyakönyvi kivonatok, ill. az
árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, amely tartalmazza az
árvaellátás összegét
Halotti anyakönyvi kivonat, ill. az
árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, amely tartalmazza az
árvaellátás összegét
Gyámhatóság határozata, ill. erre
vonatkozóan a gyámhatóság által kiadott
igazolás
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat által
kiállított igazolás
Gyámhatóság határozata, ill. erre
vonatkozóan a gyámhatóság által kiadott
igazolás
Szakorvosi igazolás vagy szakvélemény a
fogyatékosságról
Szakorvosi igazolás vagy szakvélemény a
fogyatékosságról, betegségről
Munkaügyi központ erről szóló, 3 hónapnál
nem régebbi igazolása

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet tervezet címe: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló helyi rendeletek hatályon kívül
helyezéséről
Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé; szabályzat megalkotása vált
szükségessé a helyi szabályozás biztosítására.
Költségvetési hatása: NINCS
Környezeti, egészségi hatása: NINCS
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jár több adminisztrációval
Egyéb hatása: NINCS
A rendelet megalkotásának szükségessége: Központi jogszabályoknak történő megfelelés.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: NINCS
-

személyi:
szervezeti:
tárgyi:
pénzügyi:

14./Napirend: 2015. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 36/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015.
évi közbeszerzési tervét.
A Magyar Közlöny 103. számában ugyanakkor megjelent a Kormány 1464/2015. (VII.15.) számú határozata, amellyel a KEOP-20155.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projektben a Önkormányzati középületek – úgymint
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítését támogatható projektnek minősítette.
A projektben a maximális támogatási összeg bruttó 150 millió forint, mely közbeszerzési eljárás köteles.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A (2) és (3)

56

bekezdés rendelkezik továbbá arról, hogy a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv azonban nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
A fentiek után kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 36/2015. (III.19.) sz.
önkormányzati határozatával elfogadott 2015. évi közbeszerzési tervét a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárással egészíti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.
A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az érdeklődők számára községünk 2015. évi közbeszerzéseinek módosított tervét az alábbiak
szerint:
A beszerzés
tárgya:

A beszerzés
tartalma:

Tervezett eljárás
típus:

A szerződés
A beszerzés
teljesítésének
becsült értéke: várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama:
30.000,- e/Ft
önrész: 6.000,- 2 év
e/Ft
23.000,e/Ft
1 év
önrész
2.100,- e/Ft

Az eljárás
megindításának
várható határideje,
Témafelelős:

Építési beruházás

Óvoda felújítási
pályázat

Nemzeti értékhatárt
elérő nyílt eljárás

Építési beruházás

Dobogókői utak
helyreállítása

Nemzeti értékhatárt
elérő nyílt eljárás

szolgáltatás
megrendelése

Hulladékszállítás

Nemzeti értékhatárt
elérő nyílt eljárás

16.000,- e/Ft

1 év

2015.
polgármester

Középületek
kiemelt jelentőségű Hirdetmény nélküli
Építési beruházás
épületenergetikai
meghívásos eljárás
fejlesztése

150.000 e/Ft

1 év

2015.

2015.-2016.
polgármester
2015.
polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10.
Peller Márton
polgármester
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