1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha nyári zárva
tartása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 27-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában
foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza
az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben
meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák,
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a nevelés
nélküli napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Somogyi Gáborné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2022. július 4-től – 2022. július 29-ig zárva
tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja
biztosítani, két hétre az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes
ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2022. január 31.
Felelős: óvodavezető
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Peller Márton
polgármester

4./Napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 27-i ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi
önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapodik. Amennyiben a helyi
önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között kötött megállapodás
módosításra kerül, avagy új megállapodást kötnek, a módosított, vagy új megállapodás címében
indokolt, hogy a „közigazgatási szerződés” cím szerepeljen.
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződéseket minden év elején felül
kell vizsgálni, szükség szerint módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzattal és a Pilisszentkereszt Német Önkormányzattal kötendő, a nemzetiségi
önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és gazdálkodásuk végrehajtására vonatkozó
közigazgatási szerződést felülvizsgálta, és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester,
gazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal

nemzetiségi

önkormányzatok elnökei,

jegyző,

költségvetési
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Baranyák Szilvia
jegyző

5./Napirend: Pilisszentkereszti nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 27-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke a Pilisi Fánkfesztivál támogatási
kérelmével kereste meg Önkormányzatunkat. A kérelmet, a fesztivál műsortervét, valamint a
költségvetési terveket tartalmazó táblázatokat jelen előterjesztés mellékleteként továbbítom.
A kérelemmel összefüggésben javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pilisszentkereszti
nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeit 400.000,-, azaz négyszázezer forint összeggel
támogatja az önkormányzatok között egyenlő arányban elosztva úgy, hogy a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat részére 200.000,- azaz kettőszázezer forint, a Pilisszentkereszti Német
Önkormányzat részére 200.000,- azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt.
A támogatásban részesülő nemzetiségi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról 2023.
január 31.-ig kötelesek beszámolni (az esetlegesen fel nem használt összeget visszafizetni.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata hozzájárul a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat azon kéréséhez, hogy a Pilisi Szlovákok Központja mellett lévő
önkormányzati területekből a 41., és 42., hrsz-ú terület parkoló részét a Pilisi Kavalkád
Fánkfesztivál rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára a
2022-es évben térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Malmocskák Bölcsőde kerítésen belüli területének
Fesztivál céljaira való felhasználását nem tudja biztosítani.
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Peller Márton
polgármester

Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel: 30-584-50-40
______________________________________________________
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pilisszentkereszt
Tisztelt Képviselőtestület!
A vírus okozta hosszú kihagyás uán a tervek szerint 2022. február 26-án 12. alkalommal kerül megrendezésre a
Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivál.
Az elmúlt évek alatt a Fánkfesztivál a régió egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát, amelyre nemcsak az
ország egész területéről érkeznek vendégek, de a környező országban is egyre ismertebb. Az országos médiában,
valamint a külföldi sajtóban is rendszeresen hírt adnak a rendezvényről, ahol mindig nagyon pozitívan nyilatkoznak
a Fánkfesztiválról.A Fánkfesztivál sikere hozzájárul Pilisszentkereszt jó hírnevének erősítéséhez, amely közös
érdekünk.
A Fánkfesztivál kiadásait több forrásból finanszírozzuk: a PSZÖ saját költségvetéséből, pályázati támogatásból,
szponzori támogatásból, jegybevételekből, a fánkárusítás bevételeiből valamint az árusok által fizetett
helypénzekből. A PSZÖ azzal a kéréssel fordul a tisztelt képviselőkhöz, hogy 500.000 Ft-tal támogassák, valamint
engedélyezzék a Pilisi Szlovákok Központja mellett lévő önkormányzati terület, esetleg a bölcsőde épületének vagy
parkolójának használatát a rendezvény számára. A támogatást, fellépők tiszteletdíjára, ellátására vagy
a rendezvénybiztosításra tervezzük fordítani.
Felmerült az a gondolat is, hogy az önkormányzat által tervezett disznóvágást kössük össze a Fánkfesztivállal.
Amennyiben érdekes lehet ez az együttműködés, tárgyaljunk róla.

Tisztelettel
Demjén Márta
PSZÖ elnök

XII. Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivál
2022.02.26.
Helyszín:
Pilisi Szlovákok Regionális Központja
11.00 Farsangi felvonulás
12.00 Folklór műsor
Közben: 13.00 Fánksütőverseny eredményhirdetése
14.00 Ifjú tehetségek bemutatója
15.00 Fánkevő verseny
15.30 Pilíšska kapela

16.30 Jótékonysági fánkárverés
17.00 Karpaty - szlovákiai néptánccsoport műsora
18.00 Tombola
18.30 Könnyűzenei koncert
19.30-02.00 Farsangi buli
Teremben:
15.00 Játszóház
15.30 Gyerekműsor
Kiegészítő programok: lovaskocsizás, szerencsefánk, fánkvásár, kirakodóvásár,
büfé, arcfestés, nosztalgia klub
Óriásfánk sütés
Tervezett költségvetés:
Kiadások
Rendezvénysátor ( 10x25m ), színpad (8x4m), hangosítás

850000

Rendezvénysátor fűtése (20 db pb gáz )

100000

Sörpad-garnitúra (40 db)

20000

Szereplők étkeztetése

100000

Játszóház, gyerekműsor, arcfestés

100000

Vetélkedők díjai

50000

Fánksütés

500000

Fánksütő verseny – díjazása

20000

Plakátok, szórólapok, meghívók

150000

Műsorvezető

300000

Meghívott vendégek vendéglátása

50000

Külföldi fellépők, vendégek szállása

250000

Orvosi ügyelet, mentő (16 óra)

130000

Felelősségbiztosítás

100000

Jogdíj

100000

Rendezvénybiztosítás

250000

Dekoráció

20000

Koncert, fellépők, útiköltség

550000

Egyéb

100000

ABBA Slovakia

990000

Pilísska kapela

120000

Összesen

4750000

Bevételek:

PSZÖ
Községi Önkormányzat

1000000
500000

Arttech
Határon Túli Szlovákok Hivatal
Bethlen Gábor Közalapítvány
Magyarországi Szlovákok Kult. Int.
Belépő
Tombola
Árusok helypénze
Fánk árusítás
Összesen

100000
pályázat
pályázat
70000
500000
50000
200000
500000
2920000

A rendezvény megvalósításához beadott pályázatok elbírálásáról még nincs információnk.
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE
A 2022 – 2025. ÉVEKRE
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata alapvető célja, hogy biztosítsa a település
működőképességét a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához
szükséges források megteremtésével.
A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső
kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján –
összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénybe foglalt közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervével – Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és az általa
irányított költségvetési szervek belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai terve az
alábbiak szerint kerül meghatározásra:
A belső ellenőrzés és a belső kontroll kapcsolata
A belső kontroll célja:
a vagyon biztonságának megteremtése,
az információ minőség megteremtése,
a szabályoknak való megfelelés,
a források optimális felhasználása.
A belső ellenőrzés célja mindezek
kontrollrendszernek az elemzése is.

vizsgálatán

túl

magának

a

belső

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat
által kitűzött stratégiai célok eléréséhez.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által alapított és irányított költségvetési
szervek tekintetében az ellenőrzés további stratégiai célja, hogy elősegítse az
intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az
alaptevékenységként meghatározott feladatellátási követelményeknek megfelelő
teljesítés mellett.
A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz,
hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső
ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.
A stratégiai célkitűzéseknek az alábbiakat kell szolgálniuk:
- A szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre.
- A közép- és hosszú távú stratégiai terveinek rendszeres lebontása rövidebb távú,
konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra.
- A közép- és hosszú távú tervek végrehajtásának rendszerszerű mérése/értékelése
nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal).
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Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító
legfontosabb feladatok az alábbiak:
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata hosszú távú célkitűzései, stratégiai
céljaihoz igazodóan a belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései, stratégiai
céljai
A belső ellenőrzés során kiemelt jelentőséggel bír, hogy az esetleges hiányosságok
feltárása nyomán a kellő pozitív változások mihamarabb elinduljanak és azok
eredménye a fenntartható működés része legyen. Ennek érdekében az éves
ellenőrzési tervek előkészítése során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
1.
Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 3 évente.
2.
A jogszabályi változások miatt az Önkormányzat bevételei között jelentős
összegű normatíva igénylések és elszámolások ellenőrzéséről folyamatosan
gondoskodni kell.
3.
Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás ellenőrzése, kiemelten a
vagyon
használatával,
védelmével
összefüggő
feladatok
teljesítésére
(vagyonkezelésnek), működésére és gazdálkodásra.
4.
A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését
folyamatosan biztosítani kell.
5.
Informatikai rendszerellenőrzések elvégzése a feladatellátások folyamatos
támogatása érdekében.
6.
A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának vizsgálatát
kiemelt vizsgálati szempontként való kezelése.
7.
A belső kontrollok működésének értékelése, vizsgálata.
8.
A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének erősítése.
b) a belső kontrollrendszer értékelése
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatánál és a Pilisszentkereszti Polgármesteri
Hivatalnál a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek
mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a
feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.
A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és
fejlesztése folyamatos feladat.
c) a kockázati tényezők és értékelésük
Az Önkormányzat tekintetében a jellemző kockázati tényezők felmérését és
értékelését el kell végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves
ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembevételéről.
Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontrollrendszerek előzetes
kockázatértékelésén alapul az alábbiak szerint:
- Az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, a szervezet
feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás
rendszeréből eredő kockázati tényező közepes.
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-

-

-

-

Megfelelő, azaz alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága,
mivel valamennyi szükséges szabályzat, eljárásrend kialakításra került.
Megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága.
Ezen alacsony kockázati szint fenntartásáról a szabályzatok felülvizsgálatával
folyamatosan gondoskodni kell.
Az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony
kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. Az Önkormányzat éves
ellenőrzési terve tartalmazza az általa alapított és irányított költségvetési
szervek belső ellenőrzését is. Mindezek alapján az Önkormányzat teljes
szervezeti körében ellátott a belső ellenőrzés. A vizsgálandó területek és
témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
Alacsony kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység
adatszolgáltatása, melyet támogat az Önkormányzati ASP rendszer.
Jelentős kockázatot jelent az informatikai környezet szabályozottsága és
működése, ezért gondoskodni kell a biztonsági tényezők kiépítéséről és az
adatvédelmi törvénynek való megfelelésről. Kiemelten kell kezelni továbbá a
közzétételi kötelezettség teljesítéséből eredő feladatokat.
Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő,
összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri létszám és az
ellenőri képzettség felmérése, a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve, a belső
ellenőrzés tárgyi és információs igénye
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata belső ellenőrzésének ellátásáról a Jegyző
külső szolgáltatóval kötött feladat-ellátási megállapodással gondoskodik.
A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és
létszámgazdálkodás alól.
A jelenlegi belső ellenőrök képzettsége megfelel a jogszabály által előírt
követelményeknek.
A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, valamint a szakmai
konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét.
A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek
megismerését és alkalmazását elvárásként kell megfogalmazni.
A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges
tárgyi feltételek biztosítottak.
e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában
vagy tevékenységében szükséges változásokat
A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a
belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés
fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz.
Alapvető követelmény a valóságos helyzet feltárására irányuló törekvés, a
tárgyszerűség, az objektivitás és a tényállás hű visszatükrözése.
Törekedni kell a 2022. - 2025. közötti időszakban
- a vezetés ellenőrzési igényeinek, javaslatainak kielégítésére;
- az ellenőrzéssel lefedett területek növelésére;
- az ellenőrzött területek részfolyamatainak ellenőrzésére;

2022. – 2025. évek belső ellenőrzési stratégiai terve
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- az időszerű ellenőrzési témák vizsgálatára (a környezeti változások
figyelembevételével);
- az európai uniós, továbbá a hazai pályázati források bevonásával, felhasználásával
megvalósuló beruházások ellenőrzésére;
- a belső kontroll rendszerkialakításával, szabályozottságával, működtetésével,
felülvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzésekre.

Kelt:

………………………………………..
polgármester
Záradék:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2022. – 2025. évekre vonatkozó belső
ellenőrzési stratégiai tervét Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete ….…………….. számú határozatával elfogadta.

Kelt:
..............................................
Jegyző

2022. – 2025. évek belső ellenőrzési stratégiai terve

7./Napirend: Polgármester 2022. szabadságolási terve - tájékoztatás

Polgármester 2022. évi szabadságolási terve
2022.
évi
szab.

Név

I.
hónap
ban
kivett

MÁRCIUS

FEBRUÁR

Nem
kell
ütemez
ni

4

5

5

5

4

5

3

6

4

1-4

7-11

14-18

21-25

1-4

7-11

16-18

21-26

28-31

Peller Márton

5

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

1

4

4

4

4

5

5

5

5

2

4

4

5

5

4

1

4-8

11-14

19-22

25-29

2-6

9-13

16-20

23-27

30-31

1-3

7-10

13-17

20-24

27-30

5

5
JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

1

5

5

5

5

5

5

5

5

3

2

5

5

5

5

1

4-8

11-15

18-22

25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-31

1-2

5-9

12-16

19-23

26-30

5

1

5

5

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

5

6

5

4

3

5

5

5

3

2

5

5

5

4

3-7

10-15

17-21

24-28

2-4

7-11

14-18

21-25

28-30

1-2

5-9

12-16

19-23

27-30

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
szabadságolási tervét tudomásul vette.

Képviselő-testülete

a

polgármester 2022. évi

Pilisszentkereszt, 2022. január 21.
Peller Márton
polgármester

8./Napirend: Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2022. január 27-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.
Nemcsak törvényi kötelezettség ezen fórumok megtartása, hanem egy nagyon fontos
találkozás a helyi lakosokkal, ahol a számunkra fontos feladatokról egyeztethetünk. A
képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével lehetőséget teremt az állampolgárok és
közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre, a tájékoztatásra, véleménynyilvánításra.
A fentiekre tekintettel szükségesnek tartom a lakossági fórumok megtartását, amennyiben a
kialakult járványhelyzet engedni fogja.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi
járványhelyzetre való tekintettel a közmeghallgatás és a falugyűlés időpontjának
meghatározását a márciusi rendes ülésre halasztja.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2022. január 21.

Peller Márton
polgármester

