3. Gazdálkodási adatok
3.1. A mőködés törvényessége, ellenırzések
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenırzések listája
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenırzések
felsorolása

Megjegyzés
Éves belsı ellenıri jelentések.
Könyvvizsgálói ellenırzése.
Felügyeleti szerv általi ellenırzések.

Közzétételi egység: Az Állami Számvevıszék ellenırzései
Adat megnevezése
Az Állami Számvevıszék ellenırzéseinek nyilvános
megállapításai

Megjegyzés
-

Közzétételi egység: Egyéb ellenırzések, vizsgálatok
Adat megnevezése
A szervre vonatkozó egyéb ellenırzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

Megjegyzés
Egyéb, ami nem alaptevékenységgel kapcsolatos nincs

Közzétételi egység: A mőködés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló
mutatók és értékük, idıbeli változásuk

Közzétételi egység: Mőködési statisztika
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyőjtés
eredményei, idıbeli változásuk

Megjegyzés
Éves statisztikai táblák - KSH

3.2. Költségvetések, beszámolók
Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Megjegyzés
Költségvetési rendeletek.
http://www.pilisszentkereszt.hu/hatalyos-rendeletek

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti
beszámolói

Megjegyzés
Beszámolónként.

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés
végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Megjegyzés
Beszámolónként, zárszámadási rendeletek.
http://www.pilisszentkereszt.hu/hatalyos-rendeletek

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma http://www.pilisszentkereszt.hu/hatalyos-rendeletek
Éves költségvetési rendeletek
A vezetık és a vezetı tisztségviselık illetménye,
http://www.pilisszentkereszt.hu/hatalyos-rendeletek
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
Éves költségvetési rendeletek
költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és http://www.pilisszentkereszt.hu/hatalyos-rendeletek
mértéke összesítve
Éves költségvetési rendeletek
II. Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébıl nyújtott,
nem normatív, céljellegő, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve

Megjegyzés
Helyi pályázati Alap 2015.:
Pilisszentkeresztért Iskoláért Alapítvány;
Triola Összmővészeti Egyesület;

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébıl nyújtott,
nem normatív, céljellegő, fejlesztési támogatások célja

Egyedi támogatás kérések 2015.
PILE SC;
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek
és alapítványok által az önkormányzat feladatkörébe tartozó
vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységek ellátásának támogatása a mőködési
költségekhez, illetve programok megvalósításához történı
hozzájárulás útján.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébıl nyújtott,
nem normatív, céljellegő, fejlesztési támogatások
összege

Egyedi igények.
NEA és Tao pályázatok önrészei, eszközbeszerzés,
labdarugó pálya felújítás.
Fánkfesztivál megrendezése
Helyi pályázati Alap 2015.:
Pilisszentkeresztért Iskoláért Alapítvány; - tanulmányi
kirándulás Martonvásárra – 330.000,- Ft;
karácsonyi mősor megrendezése – 130.000,- Ft
Triola Összmővészeti Egyesület; - İszköszöntı mulatság és
a Karácsonyra várva programok megrendezése – 400.000,Ft
Egyedi támogatás kérések 2015.
PILE SC; 3.825.000,- Ft.
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat. – 300.000,- Ft

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébıl nyújtott,
nem normatív, céljellegő, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helyére

III. Közzétételi egység: Szerzıdések
Adat megnevezése
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történı
gazdálkodással összefüggı, ötmillió forintot elérı vagy
azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékő jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerzıdések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerzıdést kötı felek neve, a szerzıdés értéke,
határozott idıre kötött szerzıdés esetében annak
idıtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggı beszerzések adatai, és a
minısített adatok kivételével.

Megjegyzés
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2015/10/keop-5-7-0koezepueletek-kiemelt-jelentosegu-epueletenergetikaifejlesztese
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2016/05/vis-maiorpalyazat-rendkivueli-idojaras-dobogoko
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2010/07/kmop-5-2-1a-092009-0040-falukoezpont-fejlesztes-koezoessegi-terkialakitasa
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2010/06/kmop-2-1-1b-092009-0025-belterueleti-utak-fejlesztese-pilisszentkeresztenpalyazat
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2010/05/kmop-3-1-1a2008-0006-pilisi-zoeldut-termeszetjaro-es-tematikus-turautakpalyazat
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2010/04/mester-utcafelujitasa

IV. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
Településünkön ilyen kifizetés nem történt.
ellátására (így különösen társadalmi szervezet
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítı szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggı
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei

V. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztése
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerzıdések.

http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/category/palyazatok

VI. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzıdésekrıl.

Évente a határozatok között, és a hírek között közzétéve,
éves közbeszerzési terv közzétételével.
http://www.pilisszentkereszt.hu/hatarozatok
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/category/hirek
http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/category/palyazatok

