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Húsvét reggelen
Most minden gyönyörű,
Búg arany hegedű.
Piros tojás a nap,
Piros hajnal fakad.
Feltámadt Ő, a Szent,
S szinte a végtelent
Elönti az öröm,
Az izzó fényözön.
Most himnuszt zengenek
A völgyek és hegyek,
A vizek hullámai,
Pacsirták dalai.
Azúrkék ég alatt
Erdők suhogjanak!
Könny és jaj ne legyen,
Itt jár a Kegyelem.
Emeld fel szívedet,
Itt jár a Szeretet!
Most minden oly csodás…
Köztünk a Messiás!
Ölbey Irén

H

úsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb
keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában.
A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik
meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése
közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök
(zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi
halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának
a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg
a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta – harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.

Áldott, kegyelemmel teljes
Húsvéti ünnepeket
kíván falunk minden lakójának
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
V I. é vfolyam, 2012. ápr ili s
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Ünnepi bejegyzés Kálmán atya 75. születésnapjára
„A meg:

z Úr megesküdött és nem bánja
’Te pap vagy mindörökké
Melkizedek rendje szerint.’” (Zsolt 110, 4)
Vannak olyan szentírási mondatok, gondolatok, amelyek elcsépeltnek, már-már unalmasnak hatnak, mert megszoktuk őket, gyakran
halljuk azokat. Vannak azonban olyan mondatok, amelyek örökké érvenyesek, főleg akkor, ha azt valakire vonatkoztatjuk. A zsoltáros szava most Kálmán atyához szól, akinek
ugyan nem papi jubileumát ünnepeljük, hanem születésének hetvenötödik évfordulóját.
És akkor, amikor egy férfi élete az Úr szolgálatában telik, „az Úr félelmében telik öröme”
(Iz 11,3), mélyebben érintheti vele együtt környezetét is a zsoltáros fent idézett szava.
Szeged. Ez volt talán az első hely? „Az Úr
hívott meg, mielőtt még születtem; anyám
méhétől fogva a nevemen szólított.” (Iz 49,1)
Isten „őbenne (Jézusban) választott ki bennünket a világ teremtése előtt” (Ef 1,4). Adott
hazát és családot, amely megadta az első lépésekhez szükséges hátteret.
A Kálmán atyával való beszélgetéseket felidézve sokunknak a fülében hangzik, hogy a
villamos vonalától egyik irányba szegedi
egyházmegye, a túloldala pedig már a váci
egyházmegye volt. Aztán az is, hogy gyermekkorában kora reggel a templom lépcsőjénél várta a nyitást, hogy már akkor szolgálhasson „az Úrnak”. Az élmények között ott
van a szegedi színház is, ahol annyi híres és
nagy színészünk fellépett. A felejthetetlen Tisza-part, a számtalan kapcsolat, ismeretség.
Azután megváltozik a környezet, mert mélyebbre kellett evezni (vö. Lk 5,4). A teológián újabb élmények sokasága keletkezik,
mindamellett, hogy a teológiát Kálmán atya
kiválóan megtanulta – ebből nem is felejtett
az évek során. (Teológiai kérdésekben egyegy vita nélkülözhetetlen a beszélgetések alkalmával – amennyiben a másik fél egy kicsit
jártas a teológiában.)
Aztán sokat hallunk az első káplán-évekről, az öreg plébánosokról, a püspökökről.
Vicces és komolyabb történetek: a tarokkozás
Pozsonyban és éjjel, vagy a püspök története
félúton a bérmálásra menet (két gyertya
közt)... A piliscsabai biciklizések, a Szent Orbán-napi prédikáció, a felejthetetlen dunaújvárosi káplánkor, vagy éppen Bicske. Mindkét hely a mai napig meghatározó maradt
Kálmán atya számára. Két év tabajdi plébánosság után pedig megkezdődött egy hoszszabb szakasz. „Az Úr, a te Istened szép országba vezérel, olyan országba, ahol patakok,
források és folyók erednek a völgyekben és a
hegyekben.” (Mtörv 8,7) Ha nem is más ország ez, de szintén meghatározó.
1977. áprilisban VI. Pál pápa fogadja a magyar katolikus püspöki kar tagjait. Júniusban
a Vatikánban fogadja Kádár Jánost. VI. Pál
pápa márciusban münchen-freisingi érsekké
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nevezi ki Joseph Ratzingert, június
27-én pedig bíborossá. Ferencsik
János karnagy 70. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített zászlórendjét kapja. ABBA: The Album. Locomotiv GT: Mindenki
másképp csinálja. A Voyager–2 indítása. Az első napelemes számológép megjelenése. A neutronbomba
kifejlesztése. Elfogadják a Szovjetunió új alkotmányát. A TV-ben
Táncdalfesztivál. Számos híresség ekkor született. Ekkor távozott el: Kovács Margit keramikus, Szervánszky Endre zeneszerző, Elvis
Presley, Déry Tibor, Kós Károly, Leopold
Stokowski angol karmester, Charles Chaplin
amerikai színész.
Kisberk Imre székesfehérvári püspök pilisszentkereszti plébánossá nevezi ki Ackermann Kálmán Gyula tabajdi plébánost.
Talán mindannyiunk számára ez utóbbi
esemény a legfontosabb 1977-ből. Attól az
évtől kezdve ugyanis egyházközségünkben
szemmel látható fejlődés indult el. Emlékezetes eseményeknek adott otthont falunk. Gondoljunk csak 1984-re, amikor a falu határában
lévő ciszterci apátság alapításának nyolcszázadik évfordulóját ünnepeltük. Akkor Lékai
László bíboros, esztergomi érsek mutatta be a
szentmisét papok és hívek körében. Sorolhatnánk még azokat a dolgokat, melyekről a historia domus is tanúskodik, ám most nem az
események sorára és lelki programjaink sokaságának részletezésére vállalkoztunk...
Kálmán atya személyiségéből valamit
mindenki megsejthetett, még akkor is, ha
csak egyszer járt nála. Egy internetes oldalon,
ahol a számunkra fontos papokról írhatunk
röviden, ezt olvassuk Kálmán atyáról: „...számomra mindig a befogadó szeretet példája...”.
Valóban, aki hozzá közelített, azt ő nagy szeretettel fogadja mindig. „Foglalj helyet! Mesélj valami szépet!” – halljuk tőle. Azután
jöhet egy kávé vagy tea, esetleg üdítő.
A plébánián életet teremtett. Már azzal is,
hogy a nyolcvanas években felépített egy új
épületet a régi helyére. Ez az épület pedig
nyitva áll mindenki előtt. Elmondása szerint
nincsenek titkai, nem rejteget előlünk semmilyen kincset. Kész meghallgatni, befogadni és
elfogadni, tanácsot adni, beszélgetni. Ismerjük azt az oldalát is, amivel a betegek felé
fordul. Ma már nem foglalkozik intenzíven az
alkohol-beteg papokkal, de sűrűn befogadta
őket a gyógyulás reményével. Alapító tagja a
leányvári Hivatásőrző Ház Rehabilitációs
Otthonnak. Vállalta a Kiskovácsiban lévő
kórház betegeinek lelki gondozását is. A beteg ember számára nem „selejt”, nem lecserélhető valami. Egy olyan ember, aki a kellő
lehetőség és remény meglétével új életet
kezdhet – ha akar.

Az egyházközség épületeit folyamatosan rendben tartja. A templomot a kilencvenes évek elején
belülről kifesttette, a berendezéseket is restauráltatta. Megújult a ravatalozó is, ami harangot is kapott.
Kicseréltette a templom padsorait,
jelenleg a vizesedés okozta károkat
igyekszik helyrehozatni a szakemberekkel. Befogad és szervez táborokat, kulturális programokat rendez. Felújíttatta a Szentkutat is,
ahol minden nyáron misézik a hívek sokaságának részvételével.
A Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend lovagja.
Ő vezette be Szent Cirill és Metód helyi
kiemelt tiszteletét a februári ünnepi szentmisével. Erre minden évben más püspököt/papot
hív meg, hogy ezzel is változatossá és ünnepélyessé tegye a napot. Nagy gonddal figyeli
a fiatalok pályaválasztását, amiben, ha kell,
segíti is őket.
Figyelmességének jele a „péntek este”, és
az „egy szál”, olykor egy cserép virág...
Számunkra, pilisszentkeresztiek számára
nevek is kötődnek hozzá, akiket meg kell említenünk. A mindig szolgálatkész Palit, a kiválóan muzsikáló Jancsit (Kántor), a rokonait,
megmaradt lelki gyermekeit – vagy csupán jó
ismerőseit. Sokan vették körül mindig, és teszik ezt ma is. Szereti, ha van mellette társaság.
Mit lehet még írni vagy mondani Kálmán
atyáról? „Szereti az Istent” (vö. 1Kor 8,3). És
aki szereti az Istent, „azt az Isten is a magáénak tudja” (uo.). Ez az élő kapcsolat a legfontosabb, és minden tett, erő, képesség, adottság
ebből forrásozik. Mindent csakis Istenben tudott és tud majd ezután is véghez vinni. Egy
pap életében a 75 talán mondható „bűvös
számnak” is. Ekkor beadja a püspök felé
nyugdíjazási kérelmét. Határvonal a 75, mert,
ha tetszik, ha nem, ekkor már jócskán kijut az
orvosságokból is. Kimondhatjuk azonban,
hogy Kálmán atya két dolgot biztosan magáénak mondhat, így 75 évesen: a hitet és a bölcsességet. A hit útja rögös, kanyargós, néha
nem várt fordulatokat szab, de ezeket leküzdve és ezekkel élve az idők során igaz hívővé
és bölcs emberré válhat.
Volt olyan is a 75 évben, hogy valami nem
jól sikerült, vagy valaki esetleg rosszat akart
– mert bizony ezen a földön ez is előfordul.
Volt olyan is, hogy valaki hátatfordított, vagy
meg sem hallotta a pap szavait. Volt olyan is,
hogy üresnek tűntek a napok, és a magány
úrrá lett.
Lesz még olyan, hogy valaki nem várt örömet hoz, és akkor minden jól fog sikerülni.
Lesz még olyan is, hogy Kálmán atyát sokan
meghallgatják. Lesz még olyan is, hogy az
ürességet betölti a Minden.
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Kedves Kálmán atya! Köszönjük, hogy
1977-ben eljött Pilisszentkeresztre, és nem
ment el azóta sem innen. Köszönjük, hogy
megkeresztelte azt a több száz gyermeket!
Köszönjük, hogy Isten házáról és népéről
gondoskodott, mint atya. Köszönjük, hogy
közénk hozza az Úr Jézust minden nap!
Kívánjuk, hogy maradjon továbbra is köztünk, segítsen minket Isten felé, a Kereszt felé. Kívánjuk, hogy Isten hosszú és egészséges
élettel áldja meg, azután pedig „boldog véget
engedjen”, és befogadja a szentek seregébe.
Hálásak vagyunk Istennek Atyáért!
„Atyáim Istene, irgalomnak Ura, aki a szavaddal teremtettél mindent, és bölcsességeddel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, és igazgassa a világot szentségben és igazságosságban és egyenes lélekkel tegyen igazságot: add
meg nekem a bölcsességet, trónod osztályosát, és ne zárj ki engem gyermekeid közül.
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, gyönge
és rövid életű ember, és édeskeveset értek a
joghoz és törvényhez. Ha mégoly tökéletes is
valaki az emberek fiai között, de a tőled való
bölcsességnek híjával van, semmibe kell venni. Te szemeltél ki néped királyává, fiaid és
lányaid bírájává. Te parancsoltad meg, hogy
templomot építsek szent hegyeden és áldozati
oltárt a városban, amelyet lakóhelyül választottál, szent sátrad hasonmásául, amelyet kezdettől készítettél. Nálad a bölcsesség, ismeri
műveidet, jelen volt, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemedben és mi
helyes a parancsaid szerint. Küldd le szent
egedből, dicsőséged trónjától, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben. Mert tud és ért
mindent; tetteimben józanul vezet majd és
megoltalmaz hatalmával. Így majd tetszenek
neked műveim, népedet igazságosan kormányozom, és méltó leszek atyámnak trónjára.
Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és
terveink ingatagok. Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a
sokat tűnődő elmére. Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal
értjük meg, ami kézenfekvő. Hát akkor az égi
dolgokat ki tudná kifürkészni? Ki ismerte föl
valaha is akaratodat, ha te nem adtál (neki)
bölcsességet és nem küldted el a magasból
szent lelkedet? Csak így lettek simává a földön lakók útjai, s így tanulták meg az emberek, mi kedves a szemedben. Csak a bölcsesség által menekültek meg.” (Bölcs 9,1-19)
Galó László Mózes

Slovenská omša na počes’
spolupatrónov Európy

V

súlade s tradíciou sme si aj v tomto roku pripomenuli sviatok slovanských apoštolov
sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy. Na ich počesť sa 14. februára konala v
našom Kostole Povýšenia sv. Kríža slovenská slávnostná svätá omša, ktorú celebroval farár
Lucián P. z Kamenína (zo Slovenska).
Svätci Cyril (Konštantín) a Metod zabezpečili podmienky na rozvoj a šírenie kresťanskej viery a položili základ evanjelizácie kultúry slovanských národov. Pápež Ján Pavol II.
ich v roku 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Rímskokatolícka cirkev si sviatok sv.
Cyrila a sv. Metoda pripomína 14. februára.
„Po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta
a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.” (Lk 10,1b)
Usporiadateľmi omše na počesť vierozvestcov a následného agapé v Slovenskom dome
boli obecná a Slovenská samospráva v Mlynkoch s miestnym katolíckym zborom. Na agapé, k slávnostnej atmosfére ktorého prispel aj miestny ľudový spevácky zbor Páví krúžok,
Mlynčania a Slováci zo Santova a Čívu zablahoželali miestnemu dekanovi Kálmánovi Ackermannovi k jeho 75. narodeninám.
Foto: Imrich Fuhl

Köszönetnyilvánítás

Szeretettel köszönöm mindazoknak,
akik a 75. születésnapomról bármilyen
módon megemlékeztek.
Ackermann Kálmán plébános
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Március 15-i ünnepi beszéd
„Egy utazó a Sziklás hegységen akart átkelni és egy fiatal indiánt kért meg, hogy
legyen a vezetője. Mindennap, alkonyat
idején, óraütésszerű pontossággal az indián megállt az úton, egy dal ütemére lábaival dobogott, és egy kellemes melódiát
énekelt. A lenyugvó nap felé forduló férfi
lenyűgözte az utazót. Egy nap megkérdezte a kísérőjét:
– Miért táncolsz minden este, amikor a
nap lemegy?
– Egy nekem nagyon fontos dologról
van szó – mondta a vezetője. – A feleségemmel együtt írtuk a szövegét és a dallamát. Amikor távol vagyunk egymástól,
bárhol is legyünk, a lenyugvó nap felé
fordulunk és elkezdjük a dalt és a táncot.
Így minden este, ha távol vagyunk egymástól, együtt dalolunk és táncolunk.”

Tisztelt Ünneplő
Közösség!
Amikor a mai napon körbetekintünk hazánkon, annak városain és településein,
akkor a történetünk szereplőjének rituális
szertartása juthat az eszünkbe. Mi magyarok és Magyarországon élők mindannyian
minden március 15.-én „együtt dalolunk és
táncolunk”, azaz évenként egyszer megéljük közös gyökereinket, identitásunkat.
Mindazt, ami összeköt bennünket, és ami
fontos számunkra. Ilyenkor tapasztaljuk
meg azt is, hogy annak ellenére, hogy időben már igen távol vagyunk a ma ünnepelt
forradalom és szabadságharctól, mégis sok
minden összeköt bennünket annak hőseivel
is. Másrészt pedig, ez a nap alkalom arra,
hogy saját kor-és honfitársainkra, a mellettünk élőkre is odafigyeljünk és észrevegyük, hogy mennyi közös van bennünk! Az
ünnep ezt jelenti tehát: felfedezni, észre
venni azt, ami összeköt – egy a haza, egy a
nemzet. És nem csak erre rácsodálkozni a
dolgunk ilyenkor, hanem tenni is azért,
hogy a magyar nemzet egysége és hazánk,
Magyarország tovább épüljön! Petőfi azt
vizionálta a forradalom kezdetén:
„A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez”
Kérdezhetjük, mivel tudott az 1848/49.-es
nemzedék ehhez a nevünk szebbé tételéhez
hozzájárulni? Elsősorban éppen a közösnek, az egységnek az építésével. Nem csak
az volt a forradalom lényege, hogy legyőzzük a magyarság felemelkedésének és függetlenségének ellenfeleit, hanem hogy saját
magukban, magának a nemzetnek az erejében találták meg önmaguk erejét. A nagy
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Vagy kivívta, csak a mi „Egy kezünkön rajt
van a lánc ismét” ? és az az új Európa urainak elvárása amiről Petőfi egyik versében
így ír:
„ Ha urad jön, térdepelj le szépen,
S csókold meg a korbácsot kezében,
S várd el békén, míg reád halált szól,
És kirúg a nemzetek sorából!
Oh hazám, oh nemzetem, magyar nép,
Nem döbbent meg, nem riaszt föl e kép?”

kérdést: „Mit kíván a Magyar Nemzet?”
csak úgy tudták megfogalmazni, hogy hittek abban, hogy a nemzet valósága nem egy
elvont, a mindennapi élettől távol levő fogalom; hanem segítségével a hétköznapi
emberek világára lefordítható cselekvést
lehet megfogalmazni, amit mindenki elfogadhat, aki e hazában, a Kárpát medencében él.
Másrészt a forradalomban és a szabadságharcban résztvevők hittek abban, hogy a
nemzet életének megújítása csak a radikális változások véghezvitelével lehetséges.
Nem engedték, hogy azok a béklyók, melyek a társadalmi változások akadályát jelentették, fennmaradhatnak csak azért,
mert hosszú évszázadokon keresztül meghatározták országunk életét. A jobbágyság
végleges felszabadítása, a közteherviselés
kimondása, a nemzetiségek helyzetének a
rendezése, az oly sokak által áhított sajtószabadság kimondása vagy akár a kulturális élet megújításáért vívott harcuk mindmind a forradalom időleges sikere utáni
olyan lépés volt, amely jelentősen meghatározták az emberek mindennapi életét. És
annak ellenére, hogy a szabadságharc aztán mégis elbukott, és újra az önkény és az
elnyomás hosszú évei következtek, mégis a
történelem örök logikája érvényesült végső
soron: az 1867-es kiegyezésben a ’48-asok
követleléseinek jelentős része valósággá tudott válni. És napjaink valósága? Hinnünk
kell a nemzet életének megújításában, mert
szabadságharcát vívja újra a nemzet a nemzeti önrendelkezés jogáért és szabadságáért. Mert,
„Európa csendes, ujra csendes,
elzúgtak forradalmai…
Szégyen reá! Lecsendesült
és szabadságát nem vívta ki.”

Bár a kép néha valóban megdöbbentő és
riasztó, de éppen a 48/49-es forradalom és
szabadságharc öröksége és emlékének ébrentartása és megünneplése ad erőt ma is és
most is nemzetünknek.
Végül pedig a nagy nemzedék örökségeként kaptuk, hogy a törvényes rendhez való
ragaszkodás és a mindenkire vonatkozó
szabályok betartása mennyire fontos építőköve egy ország életének. Csak akkor tudunk egyénileg előrehaladni, akkor tudunk
magunk és családunk számára jobb életet
teremteni, ha mindenek felett tiszteljük a
közjót, azt az összekötő kapcsot, mellyel
kimondjuk, hogy nem tudunk egymás nélkül előrehaladni. Azt az elvet, hogy nem
akkor leszek több, ha a másikat becsapom,
eltiprom és a vesztét akarom, hanem akkor,
ha egymásba kapaszkodva munkálkodunk
a közösségéért.
Legyen ma ez a szép márciusi nap egymásba kapaszkodás, együtt ünneplés: dalolás és táncolás, a közös értékek és a közös
öröm felfedezésének az ünnepe. És hogy a
megdöbbentő és riasztó képeket elhessegessük lelki szemeink elől, bíztassuk és
bátorítsuk egymást és honfitársainkat újra
Petőfi Sándor szavaival:
„De hát kétségbe kell-e esnünk,
Hát búsuljunk-e emiatt?
Ellenkezőleg, oh hon, inkább
Ez légyen, ami lelket ad.
Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.
Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.”
(Petőfi Sándor:
Európa csendes, újra csendes…)
Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!
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Hírek az ülésteremből
2/2012. január 30.
Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Egyhangú szavazással fogadta el a képviselőtestület a kiegészítő állami támogatással elnyert 25 m3 szociális célú tűzifa kiosztásának
jogosultsági feltételeit rögzítő önkormányzati rendeletet.
3/2012. február 9.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen
volt. Napirend előtt számolt be a polgármester a lejárt határidejű határozatokról, a beszámolót a testület elfogadta. Napirendje tárgyalása során, egyhangú szavazással:
– A képviselő-testület meghatározta az óvodai előjegyzés és az iskolai beiratkozás időpontjait.
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda 2012/2013. nevelési évére az óvodai
előjegyzés időpontjai:
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
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola 2012/2013. tanévre a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjai:
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 intézmények az előjegyzés illetve a beíratás idejét és az azokkal kapcsolatos egyéb
közlendőket a határidő előtt legalább 30 nappal, a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozzák.
– A képviselő-testület meghatározta az óvoda nyári, iskolai szünet alatti zárva tartásának időpontját is, mely a 2012. július 1. 2012. július 31. közötti időszak. A testület
felkérte az óvoda vezetőjét, hogy a zárva
tartásról minden szülőt értesítsen.
– A képviselő-testület elfogadta a Közösségi
Ház igazgatója által elkészített közművelődési beszámolót a Közösségi Ház 2011.
évi tevékenységéről. (A beszámoló megtekinthető honlapunkon – a szerk.)
– A képviselő-testület döntött arról, hogy a
2012. évi költségvetését a 2012. február
28-án 18.00 órakor kezdődő rendkívüli
testületi ülésén újra tárgyalja. A Pénzügyi
Bizottság a rendelkezésre álló anyagokat
áttanulmányozta és javasolja azok alapján
egy nullás költségvetési rendelet kidolgozását.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy
2012-ben is igénybe kívánja venni a mozgókönyvtári szolgáltatás támogatására a
Pest Megyei Könyvtár és a DPÖTKT köz-

reműködését. Az ezen szándékáról szóló
együttműködési megállapodást elfogadja
és felkéri a polgármestert annak aláírására. A támogatás idei évi mértéke 800.000
Ft.
A testület elfogadta azt a megállapodást is,
mely az önkormányzat saját intézménye
által nyújtott közoktatási szakszolgáltatás
(logopédia) kiegészítő normatívájának leigényléséről szól. Egyben felkérte a polgármestert a megállapodás pontos adatokkal történő kiegészítése utáni aláírására és
a DPÖTKT felé történő megküldésére.
– A képviselő-testület intézkedési tervet fogadott el a helyi adóbehajtás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében. Az intézkedési terv 9. pontja a
Pénzügyi Bizottság javaslatára módosítva
került elfogadásra. (Az elfogadott intézkedési tervet külön közöljük – a szerk.)
– A képviselő-testület elfogadta az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet-tervezetének társadalmi véleményeztetésre bocsátandó anyagát, utasítva a jegyzőt, hogy intézkedjen a rendelet-tervezet két napon
belüli, honlapon történő közzétételéről. A
véleményeztetésre meghatározott időtartam 15 nap. (A véleményeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek honlapunkon érhetők el, itt tudják véleményüket is leírni és
továbbítani. – a szerk.)
– A képviselő-testület meghatározta a 2012.
évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontját.
Nemzeti ünnepeink megünneplésének
időpontja:
1848-as forradalom emléknapja:
március 15.
1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapja: október 23.
A település ünnepei:
A falu újratelepítésének ünnepe.
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (szentháromság vasárnapja); időpontja: május 27.
Pilisi Klastrom Fesztivál; időpontja: augusztus 18.
Ölbey Irén emléknap; időpontja: december 15.
– A képviselő-testület meghatározta az ez
évi Falugyűlés időpontját. E szerint 2012.
április 26-án, csütörtökön 18.00 órakor
kezdődően 20.00 óráig bezárólag kívánja
megtartani. A pontos napirendek megjelölését a márciusi testületi ülésen határozza
meg.
– A képviselő-testület elfogadta az előző
képviselő-testület által elfogadott, de a
12/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelettel hatályba nem léptetett, Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról
szóló 9/2011. (V.3.) önkormányzati rende-

let felülvizsgálatának helyzetéről szóló tájékoztatót.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy társadalmi véleményeztetésre bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010.
(XII.16.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Egyúttal elrendeli, hogy a
jegyző a tervezetet (indoklással együtt) 15
napos határidővel tegye közzé.
– A képviselő-testület 2012. évi, az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataira vonatkozó tervének megalkotását a február végi
rendkívüli ülésére halasztotta. ( A határidőt azóta a márciusi rendes testületi ülésre tolta ki a testület. – a szerk.)
– A képviselő-testület Jánszki István alpolgármester tiszteletdíját kérésére 2012.
március 1-től 2012. december 31-ig havi
bruttó 80.000,- Ft-ban állapította meg. Feladata a polgármester helyettesítése távolléte idején, a helyettesítés időszakán kívül
csak a polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el, a képviselő-testület
feladat- és hatáskört nem ruházhat át rá.
– A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester 2011. évről szóló beszámolóját.
(A beszámolót a Hírforrás februári számában olvashatták, illetve megtekinthető
honlapunkon – a szerk.)
4/2012. február 28.
Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen
volt. A napirend elfogadása után, a napirendek tárgyalása előtt a testület és a jelenlévők
egy perces néma tiszteletadással emlékeztek
a kommunizmus áldozataira a február 25-ei
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából. Napirend előtt számolt be a polgármester a lejárt határidejű határozatokról,
a beszámolót a testület elfogadta.
– A képviselő-testület sürgősségi napirendként tárgyalta és egyhangú szavazással fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását. A
módosítás elfogadását javasolta a Pénzügyi Bizottság és Bartha Gyula könyvvizsgáló is. A költségvetést normatív állami hozzájárulásokkal, központosított előirányzatokkal és a pályázatokon elnyert
támogatások utólagosan bejött finanszírozásával, valamint az ezekhez tartozó kiadásokkal kellett módosítani, bevételi és
kiadási oldalon egyaránt 9.664.000,- Ft-al.
Így a rendeletünkben a költségvetésünk
végösszegei 329.433.000,- Ft-ra módosultak.
– A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II.29.) számú rendeletét A rendelet elfogadását javasolta a Pénzügyi BiV I. é vfolyam, 2012. ápr ili s
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zottság és a könyvvizsgáló is. A képviselőtestület 3 igen és 4 nem szavazattal nem
fogadta el Galó László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a képviselőtestület emelje meg a közalkalmazottak
cafetéria keretét 2.000,- Ft/hó/fő plusz járulékainak összegével. (A költségvetési
rendelet megtekinthető honlapunkon. – a
szerk.)
– A képviselő-testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy önkormányzatunk kéri felvételét a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásba, annak társulási megállapodását jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírásával. A Társulási Tanácsban önkormányzatunkat a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
– A képviselő-testület egyhangúlag úgy
döntött arról, hogy támogatja a Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakítását, és
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának alapító tagként való részvételét az
egyesületben. Egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az egyesület alakuló
ülésén az önkormányzatot teljes jogkörrel
képviselje és felkéri arra, hogy az alakuló
ülésen elfogadásra kerülő alapszabályt,
valamint a tagdíj mértékéről – jóváhagyás
céljából – előterjesztést nyújtson be a képviselő-testületnek.
– A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi
Bizottság által kidolgozott, és elfogadott, a
Téri Ödön 41. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó pályázati kiírást, azzal a kitétellel, miszerint a testület a polgármesterre
ruházza át azt 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. (A pályázati kiírás megtekinthető
honlapunkon a hirdetményeknél, valamint
a hirdetőtábláinkon március 19-től. A pályázat beadási határideje 2012. április 10.
12.00 óra.)
5/2012. március 22.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen 6 képviselő vett részt,
Rusznyák János képviselő igazoltan hiányzott. Napirend előtt számolt be a polgármester a lejárt határidejű határozatokról, a beszámolót a testület elfogadta.
– A képviselő-testület az előző képviselőtestület által elfogadott, de a 12/2011.
(VI.24.) önkormányzati rendelettel hatályba nem léptetett, Pilisszentkereszt község
helyi építési szabályzatáról szóló 9/2011.
(V.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata kapcsán a következő határozatokat
hozta:
– A testület elfogadja a Pilisszentkereszt,
200 hrsz-ú területre tervezett gyalogút át · V I. é vfolyam, 2012. ápr ili s

helyezését a 201/2 hrsz-ú területre és felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges eljárás lefolytatására.
– a testület az 5/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az útépítési hozzájárulásról
beépíti, mint sajátos jogintézményt Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról szóló rendelet tervezetének mellékletébe, továbbá a tervező iroda által javasolt módosításokat (melyeket a Natura
hatásbecslés felülvizsgálata során tett javaslatok értelmében dolgoztak ki) is beépíti a tervezetbe.
– A képviselő-testület a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft.-nek valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját érdemben nem
tárgyalta. Amint a könyvvizsgáló által véleményezett végleges, záró mérlegbeszámoló elkészül ismét napirendre kerülnek a
beszámolók. Az előbbi ok miatt nem tudta
még meghozni döntését a képviselő-testület, tulajdonosi hatáskörben a Kft. 2011.
évi eredményének felhasználásáról. A Kft.
működésének részletes áttekintésére a
képviselő-testület április 3-án informális
ülést tart.
– A képviselő-testület módosította a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft.-vel fennálló Közszolgáltatási szerződésének 3. számú mellékletét, mely a parkolók üzemeltetésével
kapcsolatos elszámolás szabályait tartalmazza. A módosítás szerint a hétköznapokon történő üzemeltetésért a Kft. 800,- Ft/
üzemóra költséget számolhat el, a hétvégi
és egyéb pihenő és ünnepnapokra továbbra
is 2000,- Ft/üzemóra költséget számol el.
– A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a 168 hrsz-ú földrészletnek a
169 hrsz-ú ingatlan területéről történő kivételéről a térképi kiigazítási eljárást a
körzeti Földhivatalnál indítsa el.
– A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve úgy döntött,
hogy a helyi adókról szóló 20/2010.
(XII.23.) rendelete felülvizsgálatához készült koncepciót nem bocsátja társadalmi
vitára. A felülvizsgálatot a törvényi változások miatt mindenképpen el kell végezni,
azonban úgy tűnik a képviselők a rendelet
érdemi módosítását nem támogatják.
– A képviselő-testület elfogadva a jegyző javaslatát, felkérte őt arra, hogy két rendelet
(Helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló; és a Dobogókői parkolási rend,
valamint a dobogókői parkolók rendjéről
és a parkolási díjakról szóló rendelet) egybe szerkesztett változatára vonatkozó előterjesztést készítse elő a következő testületi ülésre. Az előkészítésénél vegye figyelembe a Pénzügyi Bizottságnak azon javaslatát, mely a fizető órákat 5 órában
maximálná.
– A képviselő-testület elfogadta „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010. (XII.16.)

rendeletének módosítását. A módosítás a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
Törvény függvényében történt, a társadalmi véleményeztetés során a módosításhoz
vélemény nem érkezett. (A módosítás és az
eredeti rendelet is megtekinthető honlapunkon. – a szerk.)
– A képviselő testület elfogadta a szociális
feladatok átruházott hatáskörben történő
ellátásáról szóló beszámolót. (A beszámoló elolvasható a honlapunkon. – a szerk.)
– A képviselő-testület a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5. § (1)
bekezdése értelmében jóváhagyta az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét,
felhatalmazta a polgármestert a terv aláírására és közzétételére. (A közbeszerzési
terv megtekinthető honlapunkon a tájékoztatók között. – a szerk.)
– A képviselő-testület jóváhagyta a Közösségi Ház 2012. évi közművelődési munkatervét, melyet a Közösségi Ház igazgatója
készített el, és terjesztett elő. (A munkaterv megtekinthető honlapunkon a tájékoztatók között. – a szerk.)
– A képviselő-testület döntött a Közösségi
Ház igazgatói állására történő pályázat kiírásáról, mivel a jelenlegi megbízás 2012.
június 30-án lejár. A pályázat kiírás megjelenik a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
honlapján. A pályázat beadási határideje
2012. május 31., a pályázatról a képviselőtestület egy Szakmai Bizottsági meghallgatást követően, júniusban dönt. (A részletek és a pályázati kiírás megtekinthető
honlapunkon is a hirdetmények között. – a
szerk.)
– A képviselő-testület társadalmi véleményeztetésre bocsátja a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének
tervezetét. A társadalmi véleményeztetés
időtartama 15 nap. A tervezetet az elfogadástól számított két napon belül a honlapunkon közzé kell tenni.(Ez idő alatt a
tervezett megtekinthető és a véleményét
eljuttathatja a jegyzőhöz honlapunkon a
társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek menüpont alatt. – a szerk.)
– A képviselő-testület megtárgyalta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba lépésével felmerülő
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
polgármesteri előterjesztést és az alábbi
határozatokat hozta:
– A polgármester a nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködési megállapodás koncepciójának és szövegének meghatározás érdekében 2012. március 31-éig
vegye fel a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal.
– A képviselő-testület 2012. évi munkatervében az októberi ülés napirendjére veszi a Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését, módosítását a nemzetiségi törvény 2013. január 1-jén hatályba
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lépő rendelkezéseinek beépítése érdekében.
– A képviselők meghallgatták a jegyzőnek a
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény hatálybalépésével
kapcsolatban szükséges intézkedésekről,
szükséges rendelet-módosításokról (a
2012. április 1-jétől, illetve 2013. január 1jétől hatályba lépő rendelkezések miatt)
szóló áttekintését és tájékoztatóját.
– A képviselő-testület elfogadta a polgármester által beterjesztett, az önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolataira
vonatkozó tervét.

– A képviselő-testület meghatározta a 2012.
április 26-án 18.00 és 20.00 óra között, a
Közösségi Ház nagytermében megtartandó Falugyűlés napirendjét. A napirendi
pontok a következők:
1) A 2012. évi költségvetés helyzetének ismertetése.
2) Közbiztonsági beszámoló (rendőrség, polgárőrség)
3) Tájékoztató a rendezési terv folyamatáról.
Készítette:
Lendvai József
polgármester

A polgármester válaszol
n A képviselő-testület elfogadta februárban Pilisszentkereszt 2012. évi költségvetését. Milyen gondokat kellett leküzdeni az elkészítése során és mire jut pénz
az idei évben?
Tovább tart az a 2008-ban elkezdődött folyamat, mely a költségvetésünk forrásoldalának
folyamatos csökkenését jelenti. Ennek legfőbb oka a dobogókői szálloda bezárások
miatti idegenforgalmi bevételek drasztikus
csökkenése, de például az idei évben az átengedett központi költségvetési támogatásunk
is 10%-al, mintegy 9 millió forinttal csökkent. Ennek ellensúlyozására minden évben
„húzni kellett a nadrágszíjon” is. Mára elmondható, hogy az intézményi szintre lebontott költségvetésünk csont és bőr, semmi
izom sincs rajta. A 253 millió forintos bevételi és kiadási összeggel tervezett költségvetésünk forrásának nagy részét a következő
bevételek jelentik: 29%-ban központi költségvetési támogatás, 31%-a az átengedett
központi adók, 30%-a a helyi adók és intézményi bevételek. Költségvetésünk abszolút a
működésre, vagyis a túlélésre koncentrál, hiszen a kiadások 94%-a közvetlen működési
kiadás (59%-a személyi költség a járulékokkal, 35%-a dologi kiadás) és a maradék 6%
sem tartalmaz beruházást, felújítást, bővítést
(3% szociális kiadás, 1% működési célú
pénzeszköz átadás, 1% hitel törlesztés, 1%
tartalék). A működés így is csak ingatlaneladásból beállított 15 milliós forrásbevonással biztosítható, illetve azzal, ha a helyi adóbevételek bejönnek, valamint az elmúlt évek
be nem fizetett adóforintjaiból származó
mintegy 40 milliós kintlévőségünk legalább
egyharmadát be tudjuk hajtani. Testületünk
és a hivatal munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a túlélés sikerüljön, de ehhez
az is kell, hogy a falu lakói és vállalkozói
adókötelezettségeiket teljesítsék. Keményen
meg kell dolgoznunk azért, ha azt akarjuk,
hogy jusson néhány morzsa a rendezvényekre és ünnepekre, a helyi sportra és kultúrára,
a fiatalokra és idősekre, a közterületek szépítésére és a közbiztonságra a működés folya-

matos, problémamentes biztosítása mellett.
Ha jól számolom ez a hetedik szűk esztendő,
alig várom, hogy a hét bőséges jövőre elkezdődjön.
n Az első negyedévben minden a tervek szerint alakult-e? Tartható-e az elfogadott
költségvetés?
Sajnos adóbevételeink időarányos része nem
folyt be az első, március 20-ai határidőre, és
akadtak olyan nem várt kiadások, amik csak
nehezítik az amúgy is nehéz helyzetünket.
Idén év elején az iskola áramellátásának
egyik több évtizedes földelő vezetéke hibásodott meg, melynek javítása 250.000,- forintos előre nem tervezett kiadást jelentett.
De ilyen jellegű és közel hasonló összegű kiadást okozott az óvoda és a szomszédos PNÖ
iroda gáz nyomáscsökkentőinek és az iroda
külső réz gázvezetékének ellopása, a gázszolgáltatás visszaállítása. Csökkenti a költségvetés teljesítésének kockázatát az, hogy
várhatóan lesz szabadon felhasználható pénz
maradványunk, mely az idegenforgalmi adó
pótigényünkkel együtt 8 millió forint körüli
összeget jelent. Mindent megteszünk, hogy a
jogosnak tartott követeléseink érvényesíteni
tudjuk az OSZÖ-nál, a DPÖTKT-nál és az EStart-nál, de ezzel együtt is csak nagyon nehezen lesz tartható a költségvetésünk.
n A pénztelenségen kívül mi aggasztja leginkább?
Sajnálatos és fájdalmas bűnesetek történtek
az elmúlt félévben falunkban, bízom benne,
hogy a rendőrség jut valamire a nyomozások
során, hiszen minden esetben történt helyszínelés és feljelentés. A súlyos esetnek minősülő betöréseken (plébánia, emlékpark mögötti
lakóház) és lopásokon (gáz nyomáscsökkentők eltulajdonítása az óvodáról, a szomszédos PNÖ iroda épületéről, több lakóházról)
túl a „kisebb rongálások” (fák megcsonkítása
a Hársfa utcában, emléktábla rongálása a
Klastromban) is azt mutatják, hogy vannak
olyanok, akik sem Istent, sem embert, sem
közösségeket nem tisztelnek. Ezért mindenképpen szükséges polgárőrségünk újjászervezése és megerősítése és a helyi rendőr je-

Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon az Önkormányzat/Hatályos
rendeletek/2007-től
menüpont alatt, az elfogadott határozatok az
Önkormányzat/Testületi ülések/Határozatok
menüpont alatt, a társadalmi vitára bocsátott
rendelet-tervezetek az Önkormányzat/Társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek
menüpont alatt, a tájékoztatók, beszámolók az
Önkormányzat/Tájékoztatók, beszámolók menüpont alatt, a pályázati kiírások, hirdetmények
az Önkormányzat/Aktuális/Hirdetmények
menüpont alatt.

lenlétének fokozása. Addig is jobban oda kell
figyelnünk egymásra és közösségi épületeinkre, területeinkre. Hadd mondjam el itt azt
a fájdalmamat, hogy még mindig vannak
olyanok (sajnos mindig ugyanazok), akik az
általunk alakított és metszett Fő utcai hársfákat önkényesen megcsonkítják, dacolva a
törvénnyel és az önkormányzattal. Úgy gondolom, ez a „csak azért is megmutatom” hozzáállás ugyanarra a magatartásformára vezethető vissza, mint az előbb említett esetek
és alapvetően intelligencia kérdése a közösségi normák, a helyi és magasabb szabályozások betartása.
n Azért biztosan történt örömre okot adó
dolog is!
Jó, hogy a téli nagy hideg településünkön
nem okozott bajt és problémát. Februárban és
márciusban 100%-os állami támogatással
egy szociális munkást tudtunk foglalkoztatni, aki felkereste falunk idős és egyedül élő
lakóit otthonaikban, feltérképezve azt, hogy
ki milyen segítségre szorul. Szerencsére nem
nagyon talált olyan lakost, akiről családjából,
vagy szomszédjai közül valaki ne gondoskodott volna, ne figyelt volna rá. Március elsejével elindult az új közmunkaprogram is. Öt
közmunkást tudunk foglalkoztatni, egyet
nyolc órában, négyet napi hat órában, ebből
egyet szakmunkásként. Ez nem sok, de több
a semminél, velük kell megoldanunk közterületeink (Dobogókőn is) karbantartását és
egyéb feladatainkat. Szükség van a falu lakóinak közreműködésére is ezért, akik közvetlen környezetük rendben tartásával járulhatnak hozzá ahhoz, hogy településünk szép és
tiszta maradhasson. Elkezdve a tavaszi nagytakarítást, megtisztították már munkásaink
például a fontosabb vízátereszeket, egyes árkokat, valamint a Pilisszántói út melletti területet a kilátást és közlekedést zavaró elburjánzott növényzettől. Teljesen felújítottuk a
Szőlő utca közepén, már balesetveszélyessé
vált rácsos vízátereszt. Megkezdődött a dobogókői közterületeink tavaszi karbantartása
is. Ezeket a munkákat tovább folytatjuk és
április folyamán sort kerítünk útjaink kátyúzására és karbantartására is.
Berényi Ildikó
V I. é vfolyam, 2012. ápr ili s
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Elfogadott 2012. évi költségvetés
I. Működési, felhalmozási célú bevételek, és működési, felhalmozási célú kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Megnevezés
Int. működési bevételek
Önkormányzatok sajátos
működési bevételei
Támogatások,
kiegészítések
Véglegesen átvett
pénzeszk.
Működési célú kölcsön
visszatér.

Bevételek
2010.
évi
teljesítés
40 159

2011. évi
várható
teljesítés
20 771

2012. évi
tervezett
előirányzat
21 378

131 963

133 588

134 349

98 508

80 324

1 590
10

Megnevezés

2010. évi
teljesítés

Személyi juttatások

129 308

121 167

119 667

Munkaadókat terhelő járulék

33 836

31 816

31 224

73 673

Dologi kiadások

109 054

122 062

88 631

18 708

9 595

Társadalom- és szociálpol. jutt.

9 998

11 697

7 000

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás

3 280

1 255

2 113

27 464

17 082

0

108 678
0
0
1 853
423 471

0
0
6 881
0
311 960

0
3 000
2 360
0
253 995
----

Felhalmozási bevételek

103 255

12 857

15 000

Előző évi pénzmaradvány
Finanszirozási bevétel
Átfutó, függő bevételek

45 196
36 932
-9 391

32 199
26 544
0

0

ÖSSZESEN:
Hiány:

448 222

324 991

Bevételi jogcím megnevezése

I.1.

Intézményi működési bevételek

I.1.1.

0
253 995
----

Felhalmozási és tőke jellegű
kiadások
Felújítási kiadások
Tartalékok
Finansziírozás kiadás
Átfutó, függő kiadások
ÖSSZESEN:
Többlet:

Az önkormányzat 2012. évi bevételei

Cím
I.

Kiadások

Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
a; Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

2012. évi terv
238 995
21 378
-

b; Felügyeleti jellegű tev.díjbevétel
I.1.2.

I.1.3.

I.1.3.1.
I.1.4.
I.1.5.

I.2.

I.2.1.

I.2.2.

c; Bírságból származó bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

16 452

b; Szolgáltatások ellenértéke

8 000

a; Intézményi ellátási díjak
c; Egyéb sajátos bevétel

Intézmények egyéb sajátos bevételei
Bérleti és lízing díjbevételek
- Közterület bérleti díj

Kamatbevételek

Általános forgalmi adó bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Illetékek

Helyi adók

- építményadó
- telekadó

- idegenforgalmi adó
I.2.3.

I.3.4.
I.4.

I.4.1
I.4.2.

-

50 550

20 000
5 000
7 550

78 399

37 630

- Gépjármű-adó

15 000

Talajterhelési díj

1 000

Egyéb sajátos bevételek

I.3.3.

4 442

134 349

25 769

I.2.6.

I.3.2.

350

134

- Személyi jövedelemadó (helyben maradő, 8%)

Átengedett központi adók

Bírságok, pótlékok

I.3.1

350

18 000

I.2.4.

I.3.

350

- iparűzési adó

- Személyi jövedelemadó (jöv.diff.mérs.)

I.2.5.

8 452

Működési támogatások

Normatív hozzájárulások

Központosított támogatások

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Normatív, kötött felhasználású támogatások

2 000
2 400

73 673
67 452

6 221

Egyéb működési bevételek

9 595

- Működési célú, támogatásértékű bevétel OEP-től

3 650

Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson kívülről
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

- Idegenforgalmi adó 2009. évre vonatkozó kiegészítő támogatása
- OSZÖ támogatás megállapodás alapján

- Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- logopédiai támogatás DPÖTKT-tól
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3 650
5 945
3 635

1 000
860
450

2011. évi várható 2012. évi terveteljesítés
zett előriányzat

A

z önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésén II. fordulóban tárgyalta és elfogadta Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának idei
évi költségvetését.
Az ülésen a legjelentősebb napirend Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
2012. évi költségvetése volt. A törvényi előírásoknak megfelelően, február 9-én került
benyújtásra a költségvetési rendelet tervezete. Az eltelt időben a Képviselő-testület
és a bizottságok a tervezetet megvitatták,
illetve a pénzügyi ügyintéző és a jegyző a
könyvvizsgálói véleménynek és a belső ellenőri javaslatoknak megfelelő formában
azt újra előkészítette a képviselő-testület
elé tárgyalásra.
A költségvetési rendelettervezet az új
törvényi előírásoknak megfelelően készült.
Visszafogott volt a tervezés, mivel az állami normatívák, átengedett bevételek, helyi
adók lényegében a tavalyi szinten maradtak, illetve csökkentek. Az elfogadott költségvetési rendeletben a költségvetési fő
összeg 253.995,- ezer forintban lett megállapítva.
Az idei évi önkormányzati feladatok,
várható bevételek és kiadások többnyire az
előző évihez hasonlóan alakulnak, így a
2012. év tervezésekor irányadóak a 2011-es
esztendő tervszámai voltak.
A képviselő-testület rendeletében a kiadások között 1.000,- ezer forint általános
tartalékot és 2.000,- ezer forint céltartalékot állapított meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartotta magának.
Lendvai József
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Polgármestere
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II.

Felhalmozási bevételek

II.1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

II.1.1.

II.1.1.1.

II.1.1.2.
II.1.1.3.
II.2.

II.2.1.

II.2.2.

Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése
Föld értékesítés

Telek és t.kieg.érték.részletei
Ingatlanértékesítés

Felhalmozási támogatások

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

V.1.

V.2.
VI.

VII.

Cím
I.

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

I.5.
I.6.

II.

III.
IV.

V.

VI.

15 000

15 000

Fejlesztési célú támogatás

Egyéb felhalmozási bevételek

V.

15 000

Fejlesztési célú központosított támogatás

II.3.
III.

15 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és
vállalkozási maradványának igénybevétele
Működési célra

Értékpapírok értékesítésének bevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Az önkormányzat 2012. évi kiadásai

Kiadások megnevezése
Működési kiadások
Önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadás
Polgármesteri hivatal
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadás
Intézmények működési kiadásai
Intézmények személyi kiadásai
Intézmények járulék kiadásai
Intézmények dologi kiadásai
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen
Működési célú pénzeszk. átadás államh-on kívülre
Egyház támogatás
Kutyamentsvár Alapítvány támogatása
Szent Miklós Alapítvány
Pomázi Orvosi Ügyelet támogatása
Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson belülre
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának átadása
Önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások
- rendszeres szociális segély
- Normatív lakásfenntartási támogatás 10 %
- Normatív ápolási díj 10 %
- Pénzbeli átmeneti segély
- Pénzbeli temetési segély
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Közgyógyellátás
- BURSA
- 70 éven felüliek karácsonyi segélyezése
- Nyári gyermekétkeztetés
Felhalmozási kiadások
- Faluközpont
- Belterületi utak
Felújítási kiadások
Hiteltörlesztések
- Egészségház hiteltőketörlesztés
- TEÚT hiteltőketörlesztés
Gazdálkodási cél,- és általános tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
- Talajterhelési díj
Civil szervezetek és egyesületek támogatása
Fejlesztési célú tartalék
KIADÁSOKÖSSZESEN

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési
évre a gyermekek óvodai felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja 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
Helyszín: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda – 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.

Felhalmozási célra

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

FELHÍVÁS
óvodai jelentkezésre

253 995

2012. évi terv
58 900
9 742
2 570
46 588
58 053
34 600
8 899
14 554
122 569
75 325
19 755
27 489
119 667
31 224
88 631
1 253
500
216
214
323
860
860
7 000
1 000
500
1 000
2 000
300
250
400
200
1 000
350

2 360
1 580
780
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
253 995

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2012. szeptember 1- jéig betöltik
a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik
2012. szeptember 1-je után, de a felvételüktől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket.
Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat
szíveskedjen magával hozni:
n A gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.
n A gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) vagy lakcímkártya.
n A szülő (gondviselő) személyazonosító
igazolványa, lakcímkártyája.
n Kedvezményekre való igényjogosultság
igazolására szolgáló dokumentum.
A szülő köteles a gyermekét beíratni az
óvodába, amennyiben az ötödik életévét
2012. december 31-ig betölti, mivel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24. § (3) bekezdése alapján legalább napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.
A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE GYERMEKE ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ
RÉSZVÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője
dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket.
Lendvai József
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Polgármestere

Kérjük, segítsenek

megkeresni az elveszett vendégkönyvet, amit a
Kökény házaspár évtizedeken keresztül Dobogókőn a Turistaházban vezetett. A „Tájházunk”
létrehozatala alkalmából a 90 éves Zsóka néni
ezt a vendégkönyvet ajándékozta falunknak,
neves írók, sportolók, színészek, hazánk akkori
vezetőinek beírásaival. A Tájházból sajnos elveszett. Aki bármit tud róla, segítsen megtalálni, hogy ismét büszkélkedhessünk vele.
Telefonszám: 547 501, 547 516 vagy
kozossegihaz.pszk@gmail.com
V I. é vfolyam, 2012. ápr ili s
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Tájékoztatás az adóellenőrzési
intézkedési tervről

P

ilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 9-i ülésén megtárgyalta a 2012. évi
adóigazgatási feladatokat és a 14/2012. sz.
önkormányzati határozatával elfogadta azt.
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt lakosságot az elfogadott intézkedési tervről.
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:
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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.
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.
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 ellenőr-

zést 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
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.
10. Az egy évnél hosszabb hátralékkal
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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
11. A végrehajtási eljárásban az átvezetés
kérését lehetőleg az SzJA bevallási határidőt megelőző hónap végéig továbbítani
kell a NAV felé.
Határidő: 2012. április 30.
12. Fel kell deríteni azokat a szálláshelyszolgáltatókat, 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 idegen-

forgalmi 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

Léteznek jó, boldog és tartós házasságok…
„Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott!
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom az utat melyre most lépünk
Vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk!”
(Pilinszky János)

Tisztelt házasulni vágyó
fiatalok!
A házasság a házastársi hűségen, a kölcsönös bizalmon, s az egymás életének segítésén alapuló igaz emberi kapcsolat.
Léteznek még jó, boldog házasságok, s a
társadalom alapegysége a család. A gyermek egészséges lelkületének pedig az tesz
jót, ha teljes családban, szeretetben nevelkedhet fel. Fontos, hogy később ő is fenntartsa a házasság intézményét, hiszen az
életre szóló párkapcsolatokban több gyermek születik, s a házasságban élők hosszabb életűek.
A mai társadalom szülte negatív sztereotípiák ellenére is mindnyájan szeretetre, biztonságra vágyunk, és ezt egy biztos, életre
szóló kötelék adhatja meg számunkra – az
összetartozás érzése, hogy tartozunk valahová, olyan családi környezet, ahová mindig örömmel tértek haza, ahol megtaláljátok a nyugalmat és a békességet.
Ha megtaláltuk azt az embert, aki mellett
nem érezzük magányosnak magunkat, annál álljunk meg, mert ő az igazi.
Az akadályok, melyeket az élet nehézségei,
a hétköznapi problémák állítanak a társak

elé, kellő odafigyeléssel, szeretettel leküzdhetőek. Mint mindenért az életben, a házasságért is harcolnunk kell, hogy működjön,
de szeretettel és hittel át lehet hidalni az
akadályokat.
Szeretettel várunk minden bejelentkezni
kívánó párt a Polgármesteri hivatalba, ahol
szíves segítségükre állunk a hivatalos ügyintézés elvégzéséhez.
Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)
Magyar állampolgárok esetén mindkét fél
részéről az alábbiak szükségesek:
n a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
n személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi
igazolvány vagy útlevél)
n lakcímkártya
n születési anyakönyvi kivonat
n elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata
Külföldi állampolgárral, vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának
bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az Anyakönyvvezetőnél!
A házasságkötés időpontja a házassági
szándék bejelentésétől számított 31. naptól
tűzhető ki. Az iratok a bejelentést követően
fél évig érvényesek.
Polgármesteri Hivatal
Berecz Miklósné, Anyakönyvvezető

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.
Baranyák Szilvia
Pilisszentkereszt Község Polgármesteri
Hivatal Jegyzője

Tájékoztató a 2012. évi iparűzési
adó fizetési határidőkről

Tisztelt Adófizető!
2012.03.15. – az adóelőleg fizetési határideje
2012.05.31. – a 2011 évi bevallás beadása
és az adó fizetési határideje
2012.09.15. – az adóelőleg fizetési határideje
Az iparűzési adó mértéke: 2 %
Az iparűzési adó számlaszáma:
Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
65700110-10813542-00000000
Tájékoztatást a 26/547-503 telefonszámon
Dr. Varga Imre és Pajor Dóra
adóügyi ügyintézők adnak.

Hivatali
munkarendváltozás
Értesítem a Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy a 2012. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendről szóló 39/2011. (X.
14.) NGM rendelet 2. § a) pontja szerint:
n április 9. (hétfő) munkaszüneti nap: a
Hivatal zárva tart;
n április 20-án pénteken az általános ügyfélfogadási rendtől eltérően az ügyfeleket 8.00 órától 16.30 óráig fogadjuk.
n április 21. szombaton nincs ügyfélfogadás.
Baranyák Szilvia
Pilisszentkereszt Község
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Ingyenes pénzügyi Tanácsadás – Mindenkit érint…

E

gy zaklatott, gondokkal, nehézségekkel teli időszakban
nem biztos, hogy eszünkbe jut, mihez kezdjünk, hova
nyúljunk, ha történik velünk vagy családtagjainkkal valami
váratlan esemény, baleset vagy akár betegség.
A pénzügyi pályán töltött 15 évem alatt számos, élet által írt
példán keresztül láttam, hogy a problémás eseményeket
sokkal könnyebben tudjuk kezelni, ha időben felkészülünk
rájuk.
Szerintem fontos, hogy egy családnak ne csupán saját orvosa
vagy ügyvédje, könyvelője legyen, hanem saját pénzügyi tanácsadója is.
Olyan valaki, akire az ügyfél folyamatosan a szerződés aláírása után is bármikor számíthat. Aki valóban az Ő érdekeit képviseli, és nem azon cégekét, akiknek a termékeit értékesíti.
Ez a tanácsadó, ha kell a bankokkal és a biztosítókkal szemben is kiáll ügyfele érdekei mellett, és minden esetben úgy
jár el helyette, mintha a saját pénzéről lenne szó.
Szerencsére ma már a pénzügyi tanácsadó cégek képviselői,
így én is, folyamatos szakmai továbbképzésben részesülünk
és az állami hatósági vizsgakövetelményeknek is meg kell felelnünk- a főbb pénzügyi területekre szakosodva.
Ez garanciát jelent ügyfeleink részére, hogy mindig naprakész, pontos információt és a legmegfelelőbb megoldást
tudjuk ajánlani.

Az Ön személyes pénzügyi tanácsadójaként
a következő szolgáltatásokban tudok segíteni:
n előgondoskodás rettegett
betegségek (szívinfarktus,
vakság, szélütés,
rosszindulatú daganatok,
sklerozis multiplex,
stb. esetére
n gyermekei
továbbtanulásának
biztosítása
n nyugdíj-előtakarékosság
n balesetbiztosítás
n tőzsdei befektetések
n utasbiztosítás

Osztóné Flóra Éva
Pénzügyi Tanácsadó

n adóoptimalizálás
cégek részre

Mobil: 06-70-378-5006
Tel./fax: 06-26-367-225
E-mail: osztone.floraeva@netcompay.hu

A tanácsadás ingyenes, amennyiben kérdése van, örömmel várom jelentkezését!
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Öregfiúk csapatának tavaszi sorsolása és eddigi eredményei
2012.03.19
16:30
PILE SC – Budakalász MSE
0–1
2012.03.26
16:30
Piliscsaba SE – PILE SC
3–1
2012.04.02
17:30
PILE SC – Leányfalu SE
2012.04.12
17:30
Pilisszentiván SE – PILE SC
2012.04.16
17:30
PILE SC – Ürömi SC
2012.04.23
18:00
Pomáz-ICO SE – PILE SC
2012.05.03
18:00
PILE SC – Nagykovácsi SE
2012.05.07
18:00
Visegrád SE – PILE SC
2012.05.10
18:00
PILE SC – Pilisvörösvár LSE
2012.05.14
18:00
Solymári SC – PILE SC
2012.05.21
18:00
PILE SC – Pilisszántó SE
2012.05.31
18:00
PILE SC – Szigetgyöngye SE
2012.06.04
18:00
Szentendre VSE – PILE SC

Felnőtt csapat tavaszi sorsolása (2011/2012) és eddigi eredményei
12
2012.03.25
15:00
PILE SC – Hévízgyörk SC II.
0–1
13
2012.04.01
10:00
Péceli SSE II. – PILE SC
14
2012.04.08
16:30
PILE SC – Kisalag SC
15
2012.04.15
16:30
PILE SC – Vácszentlászló SE
16
2012.04.22
17:00
Pilisszántó SE – PILE SC
17
2012.04.29
17:00
PILE SC – Fót SE II.
18
2012.05.06
17:30
Sóskút KSK – PILE SC
19
2012.05.13
17:30
PILE SC – Pilisszentlászló SE
20
2012.05.20
17:30
Tinnye KFC – PILE SC
21
2012.05.27
17:30
PILE SC – Gödöllői SK II.
22
2012.06.03
17:30
Páty LSE – PILE SC

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
általában a hónap végén, 850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
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IRÁNYJÁRAT AUTÓBUSSZAL
Közvetlen autóbuszjárat közlekedik
hétfőtől-péntekig.
6.20: Pilisszentkereszt, Piláth Hotel előtti parkoló
– Budapest, Árpád híd pesti hídfő

16.45: Budapest, Árpád híd pesti hídfő

– Pilisszentkereszt, Piláth Hotel előtti parkoló

Diák, nyugdíjas: 400,- Ft/út
Felnőtt 600,- Ft/út

Programok a közösségi házban
KÖLTÉSZET NAPJA
2012. április 13. 19 óra
P. HORVÁTH LÁSZLÓ
író
IRODALMI ESTJE

Alapító:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó:

Glück Márton, 06-20-503-0826

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
e-mail: pilisiklastromkft@gmail.com

HOMEOPÁTIA A MINDENNAPOKBAN
2012. április 20. 18-20 óráig
dr. Csucsai Borbála
pszichiáter, homeopata orvos
Az előadás témái:
Izületi fájdalmak csillapítása • Tavaszi
fáradtság • Álmatlanság

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szerkeszti:
A szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Berényi Ildikó
Nyomda:	Europrinting Kft.
Az újság színesben is olvasható a www.pilisszentkereszt.hu
és a www.pilisi-klastrom.hu honlapokon.
ISSN 2060-5110 (Nyomtatott) HU ISSN 2060-5129 (Online)

A hirdetési tarifák 2012-ben:
Apróhirdetés 20 szóig: 2000 Ft, 1/16 oldal: 3500 Ft, 1/8 oldal: 4500 Ft, 1/4 oldal: 9000 Ft, 1/2 oldal: 15 000 Ft,
1/1 oldal: 30 000 Ft. Hirdetéseiket minden hónap 23-ig (lapzártáig) küldhetik a kozossegihaz.pszk@gmail.com címre

