Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2012.
KIVONAT
A 2012. január 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
1/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy a Szent Miklós Alapítványnak 217.073,- Ft/év (18.089,- Ft/hó) önkormányzati támogatást
biztosít a Családsegítő Szolgálat – mint családsegítő alapellátási feladat – 2012. január 1 - 2012.
december 31. napjáig történő működtetéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács és a Szent Miklós
Alapítvány között 2012. évre megkötendő ellátási szerződést támogassa.
Határidő: január 31.
Felelős: polgármester
2/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi munkatervet a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

5/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester éves
szabadságütemezését tudomásul vette.
6/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi közmeghallgatását,
2012. május 17-én megtartandó munkaterv szerinti ülésén külön napirendként kívánja megtartani.
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2012.
KIVONAT
A 2012. február 9-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2011. február
15-től 2012. február 15-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződésének hatályát
2012. április 30-áig hosszabbítsa meg.
A polgármester intézkedjen annak érdekében, hogy a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgatója 2012. február 28-áig készítse el és küldje meg a polgármester részére a 2011. évről
szóló mérlegbeszámolót, közhasznúsági jelentést, valamint ezen határozat 1. és 2. számú
mellékletének megfelelő kimutatásokat.
Határidő: február 28. (a beszámoló elkészítés)
azonnal (a szerződés meghosszabbítás)
Felelős: polgármester
4/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Pilisszentkereszt
Község Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények
alapját képező, 2012. évre megállapított kiemelt célokat jelen határozat mellékletben foglalt
tartalommal és formában állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a
mellékletben rögzített célok alapján határozza meg.

Kihagyva a kihagyandók.
7/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2012/2013.
nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2012. május 2. (szerda) 8:00 – 15.30 óráig
2012. május 3. (csütörtök) 8:00 – 15.30 óráig
2012. május 4. (péntek) 8:00 – 15.30 óráig
Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt
legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Boda Józsefné
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője
8/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában a
2012/2013. tanévre a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontját az
alábbiak szerint határozza meg:

A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontja:
2012. március 28. (szerda) 8:00 – 15.30 óráig
2012. március 29. (csütörtök) 8:00 – 15.30 óráig
2012. március 30. (péntek) 8:00 – 15.30 óráig
Az intézmény a beíratás idejét és a beíratással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt
legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Papucsekné Glück Márta Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
igazgatója
Határidő: értelem szerint
9/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását
2012. július 01-től – 2012. július 31-ig határozza meg. A képviselő-testület felkéri az óvoda
vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen.
Határidő: a szülők tájékoztatására 2012. február 15.
Felelős: óvodavezető
10/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi közművelődési
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.
11/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. II. 28-án 18:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülésén a költségvetését újra tárgyalja.
12/2012. sz. önkormányzati határozat
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012-ben is
igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a Pest Megyei Könyvtár és a
DPÖTKT közreműködését. Ezen szándékáról szóló, az 1. számú mellékletben található
együttműködési megállapodást a képviselő-testület elfogadja és felkéri a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
13/2012. sz. önkormányzati határozat
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a határozati
javaslat 2. számú mellékletében található, az Önkormányzat saját intézménye által nyújtott
közoktatási szakszolgáltatás kiegészítő normatívájának leigényléséről szóló megállapodást és
felkéri a polgármestert a pontos adatokkal való kitöltés után annak aláírására és a DPÖTKT felé
történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 9-i ülésén
megtárgyalta a 2012. évi adóigazgatási feladatokat és az alábbiak szerint határozza meg az
adóellenőrzési stratégia irányokat és intézkedési tervet:
Adóellenőrzési stratégiai irányok és intézkedési terv
az adóhatóság 2012. évi feladatainak
végrehajtásához
2012. év kiemelt adóigazgatási feladata, hogy azon adózók számára, akik önkéntesen, pontosan
tesznek eleget adókötelezettségüknek, az adózást minél könnyebbé, egyszerűbbé tegye, azokat,
akik ismerethiány, vagy tévedés miatt adóznak pontatlanul, segítse a jogkövetésben, azon
adózókat pedig, akik hajlamosak kibújni kötelezettségeik teljesítése alól, ettől visszatartsa, és a
törvényes irányba terelje. Ugyanakkor a törvény teljes szigorával kell fellépni azokkal szemben,
akik szándékosan szegik meg az adószabályokat, kárt okozva ezzel közvetlenül a település
költségvetésének, közvetett módon pedig a település minden lakosának.
Az adóhatóság ellenőrzési tevékenységének legfontosabb feladata, egyben legfőbb célja a 2012.
évben az adóelkerülés és a költségvetésnek történő károkozás különböző formáival szembeni
hatékony fellépés, az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok,
magatartási formák feltárása, nyomon követése, visszaszorítása, különösen az építményadó,
valamint az idegenforgalmi adó területén.
Mind az önkormányzat, mind az adózók érdeke, hogy az adókülönbözet feltárása minél előbb
megtörténjék. Az adóhiány későbbi megállapítása miatt ugyanis az adóbevételhez később jut
hozzá az önkormányzat, ugyanakkor az adózó magasabb összegű késedelmi kamatot – és
esetleg több évre felhalmozott adóhiányt - köteles fizetni. Az építményadó-bevallások ellenőrzése
során ezért biztosítani kell, hogy az adózók kezdeményezhessék a helyszíni ellenőrzés
lefolytatását annak érdekében, hogy minél előbb megállapításra kerülhessen az, hogy bevallási
kötelezettségüknek helyesen tettek-e eleget.
A képviselő-testület 2012. évben folyamatosan figyelemmel kíséri az adóigazgatási feladatok
ellátását a jegyző rendszeres beszámoltatása útján.
Fenti célkitűzések érdekében az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani:
1. Elemezni kell a 2011. december 31-én fennálló hátralék-állományt és intézkedni kell az elévült
és behajthatatlan követelések leírásáról.
Határidő: 2012. március 15.
2. Meg kell teremteni az építmény- és telekadó bevallás nyomtatványok elektronikus kitöltési
lehetőségét, oly módon, hogy 2013. évben az adóalanyok már elektronikus nyomtatványon is
eleget tehessenek kötelezettségüknek. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen költségekkel járna a
nyomtatványok elektronikus beküldése lehetőségének a megteremtése.
Határidő: 2012. augusztus 31.
3. A 2011. évben a lakásokra bevezetett építményadó-bevallások esetében kiemelt figyelmet kell
fordítani a lakosság pontos tájékoztatására, és hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet a jogellenes
magatartás jogkövetkezményeire. A tájékoztatást a honlapon, helyi újságban közzétett
hirdetményben, illetve a hatósági határozatokkal együtt kell a lakosság tudomására hozni.
Határidő: folyamatos

4. Felül kell vizsgálni az építményadó-bevallás nyomtatványát, mivel az pontatlan tájékoztatást
tartalmaz. A hibás nyomtatvány miatti esetleges adózói ismerethiányból adódó bevallási hibák
önellenőrzés keretében történő kijavítására– határidő tűzésével – fel kell hívni az adóalanyokat. A
hibás bevallását határidőre kijavító adózóval szemben mulasztási bírság ne kerüljön kiszabásra.
A hibás bevallás miatti túlfizetést – amennyiben az adózónak egyéb köztartozása nincs –
haladéktalanul vissza kell utalni, a hiány befizetése iránt pedig intézkedni kell. 2012. évben a
hibás bevallás miatti adókülönbözet határidőre történő befizetése esetén önellenőrzési pótlékot,
adóbírságot, késedelmi kamatot nem kell fizetni.
Határidő: építményadó-bevallás nyomtatvány pontosítására:
2012. február 28.
önellenőrzésre történő felhívásra:
2012. március 31.

dologi kerete terhére 0,5 fő műszaki szakember foglalkoztatható 3 hónapos időtartamban. A
lakosságot tájékoztatni kell arról, hogy az ellenőrzések során feltárt adóhiány esetén a hatóság a
törvényes jogkövetkezmények alkalmazásától, valamint az adókülönbözet visszamenőleges
megfizettetésétől nem tekinthet el.
Határidő: 2012. december 31.”

5. Ki kell munkálni a 13/1991. (V.21.) PM rendelet 3. §. (8) bekezdés h) pontja alapján a
végrehajtási költségeket, és végrehajtás esetén a költségigényt minden esetben érvényesíteni
kell.
Határidő: 2012. március 15.

11. A végrehajtási eljárásban az átvezetés kérését lehetőleg az SzJA bevallási határidőt
megelőző hónap végéig továbbítani kell a NAV felé.
Határidő: 2012. április 30.

6. Az adónyilvántartásban szereplő és 2011. évben építményadó-bevallásra felhívott
adóalanyokat mulasztási bírság kiszabásával kell rászorítani a bevallás teljesítésére. A
felszólítást követően az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítőknél meg kell indítani az
adóellenőrzési eljárást. Amennyiben az adózó a helyszíni ellenőrzést nem teszi lehetővé, az
adóalapot – amennyiben az lehetséges – az építésügyi engedélyek, valamint külső mérések
alapján, becsléssel kell megállapítani.
Határidő: mulasztási bírság kiszabására: 2012. február 28.
adóellenőrzési eljárás megindítására: bevallás elmulasztásának időpontjától számított
30 nap
7. Fel kell deríteni az adónyilvántartásban nem szereplő adóköteles építményeket, és a
tulajdonosokat fel kell hívni a bevallás teljesítésére. Amennyiben a bevallási kötelezettségüket
határidőre nem teljesítik, a mulasztási bírságot ki kell szabni és egyidejűleg meg kell indítani az
adóellenőrzési eljárást. Amennyiben az adózó a helyszíni ellenőrzést nem teszi lehetővé, az
adóalapot – amennyiben az lehetséges – az építésügyi engedélyek, valamint külső mérések
alapján, becsléssel kell megállapítani.
Határidő: adónyilvántartásban nem szereplő építmények felderítésére: 2012. április 30.
bevallás benyújtására történő felhívásra: 2012. május 15.
adóellenőrzési eljárás megindítására: bevallás elmulasztásának időpontjától számított
30 nap
8. A 2012. évben kivetett építmény- és telekadót határidőre be nem fizető adóalanyt – ideértve a
részletfizetési kedvezmény, illetve a halasztási határidő elmulasztását is - az elmulasztott fizetési
határidőtől számított két hónapon belül fel kell hívni a fizetésre, tájékoztatva a fizetés elmaradásának
jogkövetkezményeiről. Amennyiben a befizetés a felhívásra sem történik meg, a fizetési határidőtől
számított négy hónapon belül meg kell indítani a végrehajtási eljárást.
Határidő: folyamatos
„9. Ellenőrizni kell az építményadó-bevallások adattartalma helyességét a helyszínen és/vagy a
jogerős építési és használatbavételi engedélyben és a bevallásban szereplő adatok összevetésével.
Ennek érdekében az önkormányzat elrendeli, hogy 2012. évben az építmények legalább 20 %-át
ellenőrizni kell. Ezen felül azoknak az adóalanyoknak a bevallását is ellenőrizni kell, akik azt önként
kezdeményezik.
Az ellenőrzéseket a következő években is folytatni kell oly módon, hogy három éven belül valamennyi
építményre sor kerüljön. 2012. évben erre a feladatra a Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítása vagy

10. Az egy évnél hosszabb hátralékkal rendelkező adósok ingatlanjára az Art. előírásainak
alkalmazásával jelzálogjogot kell bejegyeztetni. Amennyiben a hatóság indokoltnak tartja,
rövidebb ideje fennálló hátralék esetén is intézkedhet a jelzálogjog bejegyzése iránt.
Határidő: folyamatos

12. Fel kell deríteni azokat a szálláshely-szolgáltatókat, akik nem fizetik meg az idegenforgalmi
adót és velük szemben meg kell indítani az ellenőrzési eljárást.
Határidő: szálláshely-szolgáltatók felderítésére: 2012. június 30.
adóellenőrzési eljárás megindítására: felderítéstől számított 30 nap
13. Elő kell készíteni a szálláshely-szolgáltatók részére vendégkönyv vezetését kötelezően előíró
rendeletet.
Határidő: 2012. május 15.
14. Megfelelő stratégiát kell kidolgozni annak érdekében, hogy a szállásadók és vendégek
érdekeltek legyenek az idegenforgalmi adó befizetésében. Ennek keretében meg kell vizsgálni a
vendégkártya kiadása kötelezettségének bevezetését, amely vendégkártyához különböző
kedvezmények fűződhetnek.
Határidő: 2012. május 15.
15. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy kistérségen belül több önkormányzat a
végrehajtásra társulást hozzon létre és megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező
végrehajtót közösen alkalmazzon.
Határidő: 2012. augusztus 31.
16. Minden negyedévet követő hónap 15. napjáig közzé kell tenni azoknak az adósoknak a nevét,
címét és az adótartozás összegét, akik a negyedév utolsó napján hátralékban voltak. Az adós
nevét mindaddig szerepeltetni kell a jegyzéken, ameddig adótartozását meg nem fizette, vagy azt
nem törölték, nem kapott rá halasztást, részletfizetést, elengedést. A közzétételt a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell teljesíteni, első ízben 2012. április 15-éig.
Határidő: negyedévet követő hónap 15. napja
17. Az adóigazgatási feladatokat végző köztisztviselők éves teljesítménycéljai között szerepeltetni
kell az adóbeszedés hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében elvégzendő
feladatokat.
Határidő: 2012. február 28.
18. A jegyző 2012. évi teljesítménycéljai között szerepeltetni kell ezen intézkedési tervben
foglaltak végrehajtását.
Határidő: 2012. február 28.

19. Felül kell vizsgálni az adóigazgatási köztisztviselők érdekeltségi rendszerét és a céloknak
megfelelően elő kell készíteni a módosítását.
Határidő: folyamatban
Fenti feladatok végrehajtásának megszervezéséért, ellátásáért – a 18. pont kivételével - a jegyző
felelős, aki köteles az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról negyedévente beszámolni a
képviselő-testületnek.
A 18. pont végrehajtásáért a polgármester felelős.
15/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 9-i ülésén 15 nap
időtartamra társadalmi véleményeztetésre bocsátja az előterjesztés mellékletét képező, az
adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet-tervezetet az
indoklással együtt. Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a rendelet-tervezetnek két napon
belül a honlapon történő közzétételéről.
16/2012. sz. önkormányzati határozat
A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját az alábbiakban határozza
meg:

19/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010. (XII. 16.) rendelet módosításáról szóló, az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet társadalmi véleményeztetésre bocsátja.
Egyúttal elrendeli, hogy a jegyző a tervezetet – indoklással együtt – 15 napos határidővel tegye
közzé.
20/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen tervezet
alapján 2012 február végi rendkívüli testületi ülésén megalkotja a nemzetközi kapcsolataira
vonatkozó tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
21/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Jánszki István Miklós
alpolgármester tiszteletdíját kérésére 2012. március 1-től 2012. december 31-ig havi bruttó
80.000,- Ft-ban állapítja meg.
K. m. f.

Nemzeti ünnepeink:
-1848-as forradalom emléknapja: ünnepség időpontja: március 15.
-1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja: ünnepség időpontja: október 23.
A település ünnepei:
-A falu újratelepítésének ünnepe
-Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság vasárnapja)
27.
-Pilisi Klastrom Fesztivál
augusztus 18.
-Ölbey Irén emléknap
december 15.

Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
időpontja: május
időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

időpontja:

4/2012.
KIVONAT
A 2012. február 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

17/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi falugyűlést, 2012.
április 26-án csütörtökön 18.00 órakor kezdődően 20.00 óráig bezárólag kívánja megtartani. A
pontos napirendek megjelölését az áprilisi testületi ülésen határozza meg a képviselő-testület.

Kihagyva a kihagyandók.
22/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 20/2012. sz. önkormányzati
határozatának határidejét március 22-ig meghosszabbította.

Határidő: a napirendek meghatározására márciusi ülésen
Felelős: polgármester
18/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette.

23/2012. sz. önkormányzati határozat
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete:
- kéri felvételét a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás (székhely: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b)
tagjai közé,
- a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodását jóváhagyja, és a polgármestert
felhatalmazza annak aláírására.

2. A Társulási Tanácsban Pilisszentkereszt Község Önkormányzatát - a polgármester akadályoztatása
esetében - helyettes képviselőként a polgármester által írásban meghatalmazott alpolgármester képviseli.

24/2012. sz. önkormányzati határozat
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Pest Megyei Mária Út
Egyesület megalakítását, és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata alapító tagként való részvételét az
egyesületben.
2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az
egyesület alakuló ülésén az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az alakuló ülés
által elfogadott alapszabályt, valamint a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékéről – jóváhagyás céljából –
előterjesztést nyújtson be a képviselőtestületnek.
Határidő: az alakuló ülést követő 30 napon belül
Felelős: polgármester

25/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság által kidolgozott, és
elfogadott Téry Ödön 41. szám alatti ingatlan pályázati kiírását elfogadja, azzal a kitétellel, miszerint a
képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a jogot, hogy az elfogadott pályázati kiírás határidejeit
módosítsa az ingatlan jogerős végleges használatbavételi engedélyének megérkezése után, és ezt
hirdetményi úton közzé tegye a pályázati kiírásnak megfelelő szerződés tervezettel együtt.

27/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
az
5/2011.(III.25.)
önkormányzati rendeletét az útépítési hozzájárulásról beépíti, mint sajátos jogintézményt
Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatról szóló rendelet tervezetének mellékletébe,
továbbá a tervező iroda által javasolt módosításokat is beépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
28/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és
formában elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
29/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
a 168 hrsz-ú földrészletnek a 169 hrsz-ú ingatlan területéről kivételéről történő térképi kiigazítási
eljárást a körzeti Földhivatalnál elindítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
30/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adóról szóló 20/2010
(XII.23.) számú rendelete felülvizsgálatához készült koncepciót nem bocsátja társadalmi
véleményeztetésre.

K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
5/2012.
KIVONAT
A 2012. március 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
26/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Pilisszentkereszt,
200 hrsz.-ú területre tervezett gyalogút áthelyezését Pilisszentkereszt, 201/2 hrsz.-ú területre.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges eljárást folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

31/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy
készítse elő a Dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 7/2010. (VII.01.) számú
és a Helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 17/2009. (XII.18.) számú rendeletek
egybeszerkesztésre vonatkozó előterjesztést a következő képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
32/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális feladatok átruházott
hatáskörben történő ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

33/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.

34/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár
2012. évi munkatervét a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
35/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartása alatt
álló Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) állására
pályázatot ír ki jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal.
A pályázat meghirdetésének határideje: 2012. május 1.
A pályázat beadási határideje: 2012. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A megbízás 2012. július 1-vel kezdődik és 2017. június 30-ig tart.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt pályázati kiírást a szükséges
helyeken közzé tegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet az 35/2012. sz. önkormányzati határozathoz:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat pályázatot hirdet a pilisszentkereszti Közösségi
ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pilisszentkereszti Közösségi ház és könyvtár igazgató
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig, 2017. június 30-ig
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Önállóan működő, a
helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény – könyvtár és művelődési ház
vezetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- közművelődési szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy - nem szakirányú egyetemi
végzettség felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam.
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
- közművelődési intézményben szerzett - Legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közművelődési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- szakmai referenciák
- szlovák, német nyelvtudás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, menedzser szemléletű szakmai elképzeléseket tartalmazó
program,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a testületi ülésen a pályázó a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai József polgármester nyújt, a
26/547-500 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat Lendvai József polgármester úr címére történő megküldésével (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szakmai Bizottsági meghallgatást követően a Képviselőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2012. március 23. KSZK honlap.
36/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi
véleményeztetésre bocsátja a Pilisszentkereszt Község képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet. A társadalmi véleményeztetés időtartama: 15
nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő
közzétételéről.
37/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi, nemzetközi
kapcsolataira vonatkozó tervét a fenti, jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

38/2012. sz. önkormányzati határozat
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba lépésével felmerülő
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos polgármesteri előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.
A polgármester a nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködési
megállapodás koncepciójának és szövegének meghatározása érdekében 2012. március 31-éig
vegye fel a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal.
2.
A képviselő-testület 2012. évi munkatervében az októberi ülés napirendjére veszi a
Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítését, módosítását a nemzetiségi törvény 2013.
január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek beépítése érdekében.

43/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit
Szolgáltató Kft. 2011. évi eredményéből nem vesz fel osztalékot.
A képviselő-testület a Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. évi eredményének felhasználásáról
az alábbiak szerint határoz:
A képviselő-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiség Óvoda óvodai játszóterének befejezését tűzi ki
feladatul a Kft. számára.
A fenti feladat elvégzése után a Kft. a fennmaradó összeget fordítsa a Pilisszentkereszti Hírforrás idei évi
kiadásával kapcsolatos költségekre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője.

39/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi falugyűlés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1. A 2012. évi költségvetés helyzetének ismertetése
2. Közbiztonsági beszámoló
3. Rendezési terv folyamatáról tájékoztatás
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

44/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit
Szolgáltató Kft.-vel fennálló közszolgáltatási szerződésének érvényességét meghosszabbítja 2012. május
31-ig.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a májusi testületi ülésre a felügyelő bizottsági
javaslatokkal kiegészítve kerüljenek kidolgozásra a szerződés tervezet, és a pénzügyi tervvel együtt
kerüljenek tárgyalásra.
Határidő: május 10.
Felelős: polgármester, ügyvezető

A kivonat hiteléül:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
6/2012.
KIVONAT
A 2012. április 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
40/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadta.

45/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) mint a Pilisi
Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. alapítója (mint: Alapító) ezennel az alábbi alapítói határozatokat
hozza:
1. Az Alapító megállapítja, hogy az ügyvezető megbízatását határozatlan időtartamra 2011. december 21.
napján a képviselőtestület 120/2011. sz. határozatával 2012. január 1-vel meghosszabbította. Ennek
megfelelően az Alapító Magyar Zsolt (anyja neve: Papucsek Borbála Anna, lakcím: lakcíme: 2098
Pilisszentkereszt, Tavasz u. 1., született: Szentendre, 1972. július 31. adóazonosító jel: 8385620877)
ügyvezető megbízását határozatlan időtartamra meghosszabbítja.
2. Az Alapító a felügyelő bizottság hatáskörének kiegészítése az 2009. évi CXII. tv. rendelkezéseinek
megfelelően az alábbiak szerint egészíti ki k.) ponttal:
„10.5

41/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete minden esetben az A) változatot támogatja
az adóigazgatási érdekeltségi rendszerről szóló rendelet tervezet esetében.

(a)

(b)
42/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató
Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, mérlegbeszámolóját és közhasznú jelentését
tulajdonosi hatáskörben elfogadja.

(c)
(d)

A felügyelő bizottság feladat-és hatásköre különösen:
Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító
Okiratba, illetve a Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
Társaság vagy az Alapító érdekeit.
Köteles megvizsgálni és véleményezni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
Írásbeli jelentést készít számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról az Alapító részére.
Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető
tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincsen olyan tisztségviselője, aki a
Társaságot képviselhetné.
Ellenőrzi a közhasznú Társaság működését és gazdálkodását.
Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeket.
Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetőleg tájékoztatást vagy felvilágosítást a
Társaság munkavállalóitól.
Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthet a Társaság könyveibe, irataiba.
Gyakorolja az Alapító döntéseinek meghozatala kapcsán számára biztosított véleményezési
jogot.
a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz
javaslatot a Társaság legfőbb szervének.

3. Az Alapító elfogadja a Társaság Javadalmazási Szabályzatát az 2009. évi CXII. tv. rendelkezéseinek
megfelelően illetőleg utasítja az ügyvezetőt a Javadalmazási Szabályzat Cégbíróságnál történő letétbe
helyezésére.
4. Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásokhoz kapcsolódóan
szükségessé vált cégbírósági eljárás lebonyolításáról, illetőleg az Alapító elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező Egységes Szerkezetű Alapító Okiratot, amely tartalmazza a mai napon elfogadott
határozatnak megfelelő módosítást.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető

46/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közutakkal kapcsolatos
rendelkezésekről szóló rendelettervezet 15 napos időtartamra társadalmi véleményeztetésre bocsájtja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

51/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete a település jelképeiről, ünnepeiről, a
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által
adományozható elismerésekről szóló ………/2012. (….) önkormányzati rendeletet 15 napos időtartamra
társadalmi véleményeztetésre bocsátja. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 munkanapon belül intézkedjen a
csatolt tervezet a honlapon történő elhelyezéséről.

52/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásnak értékeléséről szóló beszámolót elfogadta.

53/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Téri Ödön 41. szám alatti ingatlanra kiírt
hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok közül Turpisz Istvánné (EV-420229) egyéni
vállalkozó ajánlatát támogatja, aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak
megfelelően. Ajánlattétel összege: 3.800,- Ft./négyzetméter + ÁFA /hó. A képviselő-testület felhatalmazza
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szerződést a pályázóval
az ajánlatnak megfelelően megkösse.

54/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993. évi III. törvény 94. §-a alapján
Marton László pszichiátriai elhelyezését jóváhagyja, és hozzájárul a dokumentumok Tápiógyörgye
Pszichiátriai Betegek Otthonába történő továbbításához. ( 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály utca 1.)

Felelős: jegyző
K. m. f.
47/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő
együttműködési megállapodások koncepcióját és eljárását tudomásul veszi, és jóvá hagyja.

Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

48/2012. sz. önkormányzati határozat
A képviselő-testület Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2011-től 2014-ig terjedő időszakra
vonatkozó Gazdasági Programját felülvizsgálta, és változatlan formával és tartalommal elfogadja.
49/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

50/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a Pre Mlynky cím
odaítélésének előkészítésére bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Mikusik Gábor és Rusznyák János
képviselők, Lendvai József polgármester, Spiegelhalter Anna és Minárik Béla külsős tagok.

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
7/2012.
KIVONAT
A 2012. május 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
55/2012. sz. önkormányzati határozat
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2012.
évi pénzügyi tervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pénzügyi tervet aláírásával
hitelesítse, az terv alapján a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. Jelen határozat
a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasoló írásos véleményének megérkezését követő napon válik
hatályossá.

56/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-vel
köttendő Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

57/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jelen előterjesztéshez csatolt formában
jóváhagyja s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

61/2012. sz. önkormányzati határozat
A Pilisszántói úton a település határát jelző tábla belterületi jogi határra történő áthelyezése, továbbá a
település teljes belterületén a 4o km/óra sebességkorlátozás bevezetése érdekében a közútkezelővel
egyeztetéseket kell folytatni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A határozat teljesítéséről a felelősök a határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen számolnak
be.

62/2012. sz. önkormányzati határozat
A helyi közutakról szóló rendelkezésekről szóló 11/2012. (V.18) önkormányzati rendelet alapján
Dobogókőn el kell helyezni a rendelet szerinti közúti táblákat.
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. június 30.
A határozat teljesítéséről a felelősök a határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen számolnak
be.

63/2012. sz. önkormányzati határozat
A település lakóterületén elhelyezett közlekedési táblákat és a 2. pont szerint rendelet előírásait össze kell
vetni és felül kell vizsgálni a település közlekedési helyzetét.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
A határozat teljesítéséről a felelősök a határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen számolnak
be.

58/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jelen előterjesztéshez csatolt formában
jóváhagyja s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

59/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a részben vagy egészben Pilisszentkereszt
közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok
részére a csatolt pályázati felhívást teszi közzé. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az
önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján két napon belül tegye közzé.

60/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete az adóellenőrzési intézkedési terv I.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

64/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező, az
önkormányzati rendeletek megalkotásában való társadalmi részvétel szabályairól szóló 14/2011. (VII.128.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetét ezennel társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Felkéri a jegyzőt, hogy két napon belül intézkedjen a tervezet honlapon történő megjelenéséről.

65/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról szóló
………./2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja. Felkéri a jegyzőt,
hogy két napon belül gondoskodjék a tervezet honlapon történő megjelenéséről.

66/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete a szálláshely-szolgáltatók adminisztratív kötelezettségéről szóló
………./2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja. Felkéri a jegyzőt,
hogy két napon belül gondoskodjék a tervezet honlapon történő megjelenéséről.

67/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Díszpolgára, és a
Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékéremre történő javaslatok beérkezési határidejét 2012. június 30ban határozza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről hirdetményi úton a
helyben szokásos módon a település lakosait tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

68/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 200.000,- Ft-ot biztosít.

K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
8/2012.
KIVONAT

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A 2012. május 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

69/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi Pilisi Klastrom Fesztivál
programtervét és tervezett költségvetését a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

70/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pilisszentkereszti Közösségi ház és könyvtár
intézményvezetői munkakörére kiírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázat(ok) előzetes
véleményezésére az alábbi összetételű szakmai-szakértői bizottságot hozza létre:
Lendvai József polgármester, dr. Horváth Sándor pénzügyi bizottság elnöke, Rusznyák János szociális
bizottság elnöke, intézmény közalkalmazott dolgozója Marosvölgyi Józsefné, a delegált közművelődési
szakértő Tapodi Katalin.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szakmai-szakértői bizottság tagjainak értesítéséről, ill. a
bizottság munkájának előkészítéséről gondoskodjék.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

71/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörére kiírt pályázatok benyújtási határidejét 2012. június 4-re módosítja.
72/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Szeretetvölgye Kft.
képviseletében Rónaszéki Krisztina kérelmére a TÁMOP-2.4.5.- 12/1. pályázathoz az alábbi
nyilatkozatot teszi:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata nem pénzügyi együttműködésre vonatkozó
szándéknyilatkozatot tesz, melynek tartalma az önkormányzati honlapon és a hirdetőben való
megjelenés lehetőségeinek biztosítása. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
tartalommal történő szándéknyilatkozat megtételére és aláírására.

73/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói
állás megbízására az alábbi határozatot írja ki:
A pályázat meghirdetésének határideje: 2012. május 25.
A pályázat beadási határideje: 2012. június 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 15.
A megbízás 2012. július 16-val kezdődik és 2017. július 15-ig tart.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt pályázati kiírást a szükséges helyeken közzé
tegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet a 73/2012. sz. önkormányzati határozathoz:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat pályázatot hirdet a pilisszentkereszti Közösségi ház és
Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pilisszentkereszti Közösségi ház és könyvtár igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig, 2017. július 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Önállóan működő, a helyi
önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény – könyvtár és művelődési ház vezetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- közművelődési szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy - nem szakirányú egyetemi
végzettség felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és a kulturális szakemberek szervezett képzési

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési
intézmény-vezető tanfolyam.
- Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával
csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a felsőfokú közművelődési végzettségének és
szakképzettségének, vagy a nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő
közművelődési tevékenységet végez.
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közművelődési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- szakmai referenciák,
- német, vagy szlovák nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, menedzser szemléletű szakmai elképzeléseket tartalmazó program,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a testületi ülésen a pályázó a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. július 16. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai József polgármester nyújt, a 26/547-500
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Lendvai József polgármester úr címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szakmai Bizottsági meghallgatást követően a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2012. május 25. KSZK honlap.
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
9/2012.
KIVONAT
A 2012. július 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

74/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Berényi Ildikót bízza meg a Közösségi
Ház és Könyvtár intézmény vezetésével 2012. július 16-tól 2017. július 15-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Berényi Ildikó illetményét a Kjt. alapján állapítsa
meg.
A vezetői pótlék mértékét 200 százalékban határozza meg.
Határidő: 2012. július 16.
Felelős: polgármester

75/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012-ben Díszpolgári címet adományoz
Kemény Ferenc 2098 Pilisszentkereszt, Napsugár u. 27. szám alatti lakosnak, Pilisszentkeresztért – Pre
Mlynky Emlékérmet az idei évben nem adományoz.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal, illetve
a címek átadására 2012. augusztus 18.

76/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatával a Szentendrei
Rendőrkapitányság vezetésére vonatkozóan egyetért Kovács László alezredes kapitányságvezetői
kinevezésével.

77/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszt Kulturális Egyesület - Autentikus, pilisszentkereszti
szlovák népdalokat tartalmazó, hagyományőrző népzenei album kiadása, valamint e CD lemezbemutatókoncertje gálaműsorának megrendezése Pilisszentkereszten: „Pri zelenéj rakit’i…” – pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt 250.000.- Ft-tal, azaz Kettőszázötvenezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2012. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

78/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló PILE S.C I.T.F. Teakwon-do szakosztály pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt 200.000.- Ft-tal, azaz Kettőszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2012. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
10/2012.
KIVONAT

A 2012. augusztus 23-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Kihagyva a kihagyandók.
79/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület Sport Club - Labdarúgó szakosztály
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt 300.000.- Ft-tal, azaz Háromszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2012. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

82/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Duna-Vértes Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulást a hulladék begyűjtési közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

80/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszt Kulturális Egyesület - az Országos Szlovák Népzenei
Hagyományőrző Folklórfesztivál - pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt nem
támogatja.

83/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy
felkéri a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást, hogy a létrehozandó
vagyonkezelő cégben való részvételről további tájékoztatást nyújtson a megalapozott döntés
érdekében. A képviselő-testület a tárgybani döntést a fentiekre tekintettel 2012. augusztus 30-ra
halasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

81/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adóról szóló 20/2010. (XII. 23.)
rendelet módosítását társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Felkéri a jegyzőt, hogy két napon belül intézkedjen a tervezet honlapon történő megjelenéséről.
Felelős: jegyző
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

84/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy több
hasznosítási változattal a 2012. szeptember 13-i testületi ülésre készítse elő a Közösségi Ház és
Könyvtár épületében található üzlethelyiség hasznosítására a pályázati kiírás tervezetet.
Határidő: szeptember 13.
Felelős: jegyző
85/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete örömmel veszi Pleš – Pilis
község megkeresését, és jelen határozatával kinyílvánítja azon szándékát, hogy a szlovákiai Pleš
– Pilis községgel testvérközségi szerződést kíván kötni. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot íjra alá és továbbítsa Pleš – Pilis község
Önkormányzatának.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

86/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a tiltott,
közösségellenes magatartásokról szóló rendelettervezetet, és úgy dönt, hogy a társadalmi
egyezetetésre bocsátását a szeptemberi rendes testületi ülés időpontjára halasztja, és felkéri a
képviselőket, hogy 2012. augusztus 31-ig a kiegészítő észrevételeiket írásban a jegyző felé
tegyék meg.
Határidő: vélemények benyújtására: 2012. augusztus 31.
Felelős: tervezet előkészítéséért: jegyző
87/2012. sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Téri Ödön u. 41. szám alatti
ingatlan hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat
hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.

89/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy az
önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő
települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési szilárd hulladék begyűjtésére,
szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban
tagként részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt
gazdasági társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az alapításra vonatkozó –
kérdések tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más leendő tulajdonos
társakkal a szükséges tárgyalásokat folytassa le..
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

Határidő: augusztus 24.
Felelős: polgármester
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
12/2012.
KIVONAT
A 2012. szeptember 13-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2012.
KIVONAT
A 2012. augusztus 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
88/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörét a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra
ruházza oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás keretében a települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó
közbeszerzési eljárást is az önkormányzat helyett folytassa le és az eljárás eredményeként a
közszolgáltatási szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. A képviselő-testület jelen
határozatával a 82/2012. sz. önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kihagyva a kihagyandók.
90/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a temető
használatára vonatkozó megállapodás tervezetet és a rendelettervezetet egy informális ülés
keretén belül dolgozza ki, melynek végleges anyagát a polgármester a képviselő-testület elé
terjeszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
91/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének féléves beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
92/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatával az alábbi
szándéknyilatkozat tartalmával egyetért, és annak megtételére hatalmazza fel a polgármestert:
„Szándéknyilatkozat

3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (NKt.) 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában
álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes
vállalni.”
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Állami Intézményfenntartó Központot e
döntésről értesítse.

Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
13/2012.
KIVONAT
A 2012. szeptember 25-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

Határidő: folyamatos
Felelősök: polgármester, jegyző
93/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2011/2012-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről
szóló beszámolóját elfogadja.
94/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiség hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás tervezet
módosítására az alábbi javaslatokat teszi:
Az önkormányzat 90/2011. sz. önkormányzati határozatában megjelölt minimális bérleti díjakat
szabályozó határozat módosítása szükséges, melyben az 50 négyzetméter feletti üzletekre
vonatkozóan egységes bérleti díj minimum kerüljön megjelölésre 60 ezer forint + ÁFA/hó
értékben.
Az üzlethelyiségre vonatkozó nyitvatartási idő a kiírás része legyen.
A hasznosítási cél ne legyen benne meghatározva.
A bírálati szempontok átdolgozása szükséges pontozásos rendszerben.
95/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló
UUU./2012. (U) önkormányzati rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Felkéri a jegyzőt, hogy két napon belül gondoskodjék a tervezet honlapon történő megjelenéséről.
96/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi jogaival élve jelen
határozatában úgy dönt, hogy az 1452 hrsz-ú önkormányzati közútra engedély nélkül felépített
melléképület tulajdonosát felszólítja az engedély nélkül felépített melléképület elbontására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K. m. f.

97/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 90/2011. sz. önkormányzati
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és földterületek tekintetében 2012. szeptember 25-től az alábbi bérleti díj
minimumot állapítja meg:
-nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja
1.200,- Ft/nm/hó,
50 négyzetméter feletti nem lakásra szolgáló helyiségek minimális bérleti díja 60.000,- Ft/hó
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
98/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiség nyitva tartási idejét az alábbiak szerint szabályozza:
A környék lakóit zavaró tevékenységek (vendéglátás, teherszállítás, stb.) a Bérlemény
nyitvatartási idejét az Önkormányzat a Közösségi ház és Könyvtár nyitva tartásához igazítva az
alábbiak szerint állapította meg:
Hétfőtől – Szombatig: 7.00 – 21.30 óráig
Vasárnap: 10.00 – 21.30 óráig
99/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat
hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.
100/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton bejelenti, hogy a 016/3
hrsz-ú ingatlan tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-a, továbbá a 2010.
évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Önkormányzat élni kíván elővásárlási
jogával a nevezett ingatlan tekintetében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatnak megfelelően nyújtsa be a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatósághoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

101/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezúton bejelenti, hogy a 016/4
hrsz-ú ingatlan tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-a, továbbá a 2010.
évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Önkormányzat élni kíván elővásárlási
jogával a nevezett ingatlan tekintetében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatnak megfelelően nyújtsa be a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatósághoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
14/2012.
KIVONAT
A 2012. október 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

103/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola 2011/2012. tanévben folytatott tevékenységéről, az oktatás
helyzetéről készült beszámolót elfogadja.
104/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges
döntések meghozatala című előterjesztést megtárgyalta, és alábbi határozatot hozta:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) tagönkormányzata
kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióra benyújtandó,
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt részeként elkészült
megvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a
tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt nyilatkozatok megtételére.
NYILATKOZAT
13. melléklet: Önkormányzat
konstrukcióban való részvételről

Kihagyva a kihagyandók.
102/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
kialakításáról szóló megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata között kötendő, a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet melléklete alapján a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításáról szóló megállapodást aláírja.

az

egyéb

pályázatban,

támogatási

KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő „Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat projektgazdája, a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
tagönkormányzatának polgármestere nyilatkozom az alábbiakról:
A KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő „Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt keretében pályázó település - a
települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozóan - más pályázatban, illetve támogatási
konstrukcióban nem vesz részt.

Felelős: polgármester
Határidő:
azonnal
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

nyilatkozata

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt, 2012. október 18.

A kivonat hiteléül:

UUUUUUUUUUU
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
15/2012.
KIVONAT

NYILATKOZAT
28/2. melléklet: Önkormányzat nyilatkozata az üzemeltetési koncepció, díjpolitika
elfogadásáról

A 2012. október 18-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő „Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat projektgazdája, a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
tagönkormányzatának polgármestere nyilatkozom az alábbiakról:

A KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióban benyújtásra kerülő „Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt részeként elkészült
rnegvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a
tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismertük, és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.
Pilisszentkereszt, 2012. október 18.

108/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
109/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. november 24-én 10.00
órára településrészi tanácskozást hirdet meg az alábbi témában:
Dobogókő üdülőterület működésének és helyzetének értékelése.

UUUU.
polgármester

K. m. f.

105/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló UUU./2012. (U) önkormányzati rendelettervezetet 20 napra társadalmi egyeztetésre
bocsájtja. Felkéri a jegyzőt, hogy két napon belül gondoskodjék a tervezet honlapon történő
megjelenéséről.
106/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Téri Ödön 41. szám alatti
ingatlanra kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok közül az Erdei Wellness
Kft. ajánlatát támogatja, aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati
felhívásnak megfelelően. Ajánlattétel összege: 3.355,- Ft/négyzetméter + ÁFA /hó. A képviselőtestület felhatalmazza a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak
megfelelő szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően megkösse.

Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
17/2012.
KIVONAT
A 2012. november 13-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
110/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatával visszavonja
a 92/2012. sz. önkormányzati határozatát, és nem nyújt be kérelmet a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola 2013. január 1-től történő működtetésének átvállalása ügyében.

K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
16/2012.
KIVONAT

111/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és annak munkaszervezete a Kistérségi
Iroda 2012. december 31. napján jogutód nélkül szűnjön meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A 2012. október 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
107/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiség hasznosítási pályázati kiírását a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat
hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon közzé tegye.
Határidő: október 31.
Felelős: polgármester

112/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván részt
venni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és működtetésére létrehozandó
szentendrei intézményfenntartó társulásban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

113/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartását továbbra is mikrotérségi társulás útján Pomázi székhellyel
kívánja továbbműködtetni. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013. január 1-ét követően is önkormányzati intézményfenntartó
mikrotérségi társulásban történő fenntartása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le
és annak eredményét, továbbá a társulási megállapodást elfogadás céljából terjessze a
Képviselő-testület elé
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
114/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a
Polgármesteri Hivatal iktatórendszer beszerzéshez és a kistérségi e-közigazgatás elemeinek
kiváltásához a szükséges intézkedéseket tegye meg, a költségeket a 2013. évi költségvetésbe
tervezze be és a bevezetésre kerülő iktatórendszerről, valamint a migrálás ütemezéséről szóló
tájékoztatást 2012. november 30-ig küldje meg a kistérségi irodavezető részére
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző
115/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi vagyonának felosztása az alábbi elvek és fontossági
sorrend szerint történjen:
1. a létrehozandó Járási Kormányhivatal felszereléséhez szükséges bútorok és
informatikai hardver- és szoftver eszközök a Járási Kormányhivatal részére
kerülnek átadásra, azzal, hogy a kistérségi települések által a Járási
Kormányhivatalnak átadott 16 betöltetlen álláshelyhez tartozó 16 munkaállomást a
Kistérségi Iroda biztosítja.
2. azok a vagyonelemek, melyek jelenleg is valamely tagönkormányzat birtokában
vannak, azok az adott tagönkormányzat tulajdonába kerülnek.
3. a nem hardvereszközökhöz köthető szellemi termékekkel kapcsolatos felhasználói
jogokat valamennyi társult tag megszerzi.
4. a maradék vagyon elemei a legmagasabb összegű árat kínáló tulajdonába
kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
116/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja, hogy a DPÖTKT-nál fennmaradó pénzeszköz-állomány a 2012. január
elsején a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján
elérhető nyilvános lakosságszám adatok alapján történő lakosságszám arányosan
kerüljön felosztásra;
2. az 1. pontban foglalt összeg megfizetésének feltételeként nyilatkozik, hogy a DPÖTKT
2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan keletkező kötelezettségeiért a
többi tagönkormányzattal együttesen, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
szóló 1959. évi IV. törvény 334. § (1) bekezdés szerint lakosságszám arányosan felel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
117/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a
Tanácsának alábbi döntéseit, miszerint:

DPÖTKT Társulási

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a DPÖTKT Társulási
Tanácsának azon döntéseit, melynek értelmében
1. Visegrád Város Önkormányzatát az Iskolabusz projekttel kapcsolatos feladatokat
és jogosultságokat 2013. január 1-jétől ellátja.
2. Pomáz Város Önkormányzata DPÖTKT-nak Csobánka Község Önkormányzata
elleni pénzügyi követelése behajtására irányuló peres és egyéb eljárásokkal
kapcsolatos feladatok megrendelése és a feladatok elvégzésének ellenőrzése
során a DPÖTKT perbeli jogutódjaként eljárjon sikerdíj fejében.
3. felkéri a Pilisi Zöldút Konzorcium többi tagját a Pilisi Zöldút projekttel kapcsolatos,
a DPÖTKT-t terhelő feladatok ellátására és jogosultságainak gyakorlására 2013.
január 1-től, melyhez a 2012. december 31-én képződött tartalékból fedezetet
biztosít. Felkéri a Kistérségi Irodavezetőt, hogy a támogatóval a megváltozott
körülményekre tekintettel új megállapodást készítsen elő a projekt fenntartási
kötelezettségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
18/2012.
KIVONAT
A 2012. november 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
118/2012. sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli, hogy az óvoda 2012. december
27. - től – 2012. december 31. - ig zárva tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja
biztosítani, az ügyeletet 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: 2012. december 12.
Felelős: óvodavezető

119/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi ház és Könyvtár
épületében található üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta. A beérkezett ajánlatok
közül a Gyors Food Szolgáltató Kft. (2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 62.) ajánlatát támogatja,
aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően.
Ajánlattétel összege: 600,- Ft/négyzetméter + ÁFA /hó, azaz a bérlemény tekintetében 60.000,Ft / +ÁFA. A képviselő-testület felhatalmazza a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
pályázati kiírásnak megfelelő szerződést a pályázóval az ajánlatnak megfelelően megkösse.
120/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 88/2012. sz. önkormányzati
határozatát visszavonja.
A képviselő-testület 2013. december 31-ig meghosszabbítja jelenleg is fennálló
hulladékszolgáltatási szerződését a Saubermacher Bicske Kft-vel.

123/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a pilisszentkereszti
Római Katolikus Egyházközséggel kötendő kegyeleti közszolgáltatási megállapodást. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
124/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
125/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének fő
irányelveit az alábbiakban határozza meg.
1.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
121/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló rendeletét 2012. novmeber 29-i testületi ülésén tárgyalja újra az egyházzal egyeztetve.

2.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.
4.

122/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen
sűrgős állásfoglalást, mivel nem egyértelmű a szabályozása és a pontos eljárásrendje a
dobogókői leválási szándékkal kapcsolatos témának az alábbi kérdésekre: milyen témában kell
meghirdetni, milyen fórumot kell összehívni, és a pontos eljárási rendre vonatkozóan is adjanak
útmutatást. Vizsgálják meg, hogy a mellékelt aláírásgyűjtés megfelelő volt-e a kezdeményezésre.
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
19/2012.
KIVONAT
A 2012. november 29-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.

5.

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell
elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási
megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani. Meg kell teremteni a
költségvetéseken belül az egyértelmű átláthatóságot.
A költségvetésnél törekedni kell, hogy a működési költségvetés legyen egyensúlyban.
Az összes kötelező feladat betervezése után lehet a fennmaradó összeget további
tervutasítások alapján szétosztani. Törekedni kell a minél nagyobb tartalékok
képzésére;
Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a költségvetések szakmai és
pénzügyi felülvizsgálatára.
A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a
tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani a gazdaságosság
figyelembevételével, hogy az intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan
működjön. Az önkormányzat kötelezettségvállalásait külön kell megjeleníteni.
A halaszthatatlan intézmény felújításokat, költségcsökkentést eredményező műszaki
átalakításokat tervezni kell. A tervben fel kell sorolni azokat a lehetséges pályázati
célokat is, melyek önrésze esetleges többletbevételeink vagy fejlesztési hitelkeret
terhére biztosíthatók, és egyértelműen szolgálják a falu lakóinak érdekét.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető
tárgyalások lebonyolításáról.
Határidő: 2013. január 20.
Felelős: Baranyák Szilvia jegyző
126/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2013. évi
közszolgáltatási szerződésének előkészítéséről szóló előterjesztést a 2013. január hónapban
megtartandó képviselő-testületi ülésén tárgyalja.

127/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további
tárgyalásokat a Strabag Zrt. képviselőivel, hogy az Önkormányzat által korábban megfogalmazott
javaslatai a megküldött használati megállapodásba beépítésre kerüljenek.
128/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola igazgató helyettesi státuszt
visszaállítja az intézmény átadási eljárás miatt megnövekedett feladatainak pontos, határidőben
történő elvégzésének elősegítése érdekében 2012. november 29-i hatállyal határozatlan időre. Az
iskola igazgató helyettesi pótlék fedezetére az Önkormányzat költségvetésében biztosít
fedezetet, melynek mértéke a pótlékalap 100 %-a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, iskola igazgató
129/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete úgy dönt, Pomsár és társa által megküldött, az
Önkormányzat képviselő-testülete által módosított tervezési szerződést elfogadja a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
130/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal megfogalmazott Önkormányzati tájékoztatás kérést a
polgármester küldje meg az illetékes szervhez.
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
20/2012.
KIVONAT
A 2012. december 13-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Kihagyva a kihagyandók.
131/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és
formában 2012. december 13-i hatállyal módosítja, és elfogadja jelen határozatával elfogadja az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot a írja alá.

132/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a
teljességi nyilatkozat aláírására.
133/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Könyvtárral
kötendő Könyvtár ellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
134/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. évben is a PomázCsobánka-Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulási Tanácsa által, a Társulási határozatnak
megfelelően a Szent Miklós Alapítvánnyal (Érted, Érte, Egymásért Családsegítő Szolgálat)
kívánja biztosítani a családsegítő alapellátást. A képviselő-testület az ellátási szerződést
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
135/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület
B../2012. (XII. 13.) számú határozata.
1.
A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. § -ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe
kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást,
azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét
lehetővé teszi.
2.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3.
A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint
egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat/társulás
nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja;
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C.§ (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse,
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.

5.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.
6.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

138/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pilisszentkereszti Közösségi
Ház és Könyvtár alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában
2012. december 20-i hatállyal módosítja, és elfogadja jelen határozatával elfogadja az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot a írja alá.

Pilisszentkereszt, 2012. december 13.
UUUUUUUUUUUUUU
polgármester

P.H.

UUUUUUUUUUUUUU..
jegyző

139/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi munkatervet a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: 2012. december 17.
Felelős: polgármester, jegyző
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Lendvai József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
21/2012.
KIVONAT
A 2012. december 20-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

140/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testületet a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérését megtárgyalta, és úgy dönt, hogy VI. Pilisi
Kavalkád-Fánkfesztivált 2013. évben költségvetésének terhére támogatja 200.000,- Ft
összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására azonnal
elszámolásra 2013. február 28.
Felelős: polgármester
141/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testületet a Kevély Tv támogatás kérését
megtárgyalta, és úgy döntött, hogy 2013. januárjában a költségvetés ismeretében a kérelmet újra
tárgyalja.

Kihagyva a kihagyandók.
136/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában 2012. december 20-i hatállyal
módosítja, és elfogadja jelen határozatával elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot a írja alá.
137/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában
2012. december 20-i hatállyal módosítja, és elfogadja jelen határozatával elfogadja az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot a írja alá.

142/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozatát a Közép-magyarországi
Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó
kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba község polgármesterének
megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti
programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest
megyét.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba Község
Önkormányzatát írásban tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

143/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Pilisszentkereszt
Község Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények
alapját képező, 2013. évre megállapított kiemelt célokat jelen határozat mellékletben foglalt
tartalommal és formában állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a
mellékletben rögzített célok alapján határozza meg.
144/2012. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a SZAHK- ÉRTELEM
2006. Bt. ajánlatát az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására
2013. január 1-től 2013. december 31-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: beszámolásra évente
Felelős: polgármester, jegyző
K. m. f.
Baranyák Szilvia sk
jegyző
A kivonat hiteléül:

Lendvai József sk
polgármester

