Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2013. K-t.

Jegyzıkönyv

A 2013. február 14-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl.
(19-27/2013. sz. önkormányzati határozat)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2/2013. K-t.
Jegyzıkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2013. február 14-én megtartott képviselıtestületi ülésérıl.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselı közül 7 fı jelen van, így az
ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint.
Napirendi javaslat:
1. Az óvoda zárva tartása az iskolai nyári szünet alatt
Elıterjesztı: polgármester
2. Az óvodai elıjegyzés idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
Elıterjesztı: polgármester
4. Beszámoló a Közösségi Ház 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: polgármester
5. 2013. évi helyi ünnepségek, rendezvények idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
6. Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról
Elıterjesztı: polgármester
7. Polgármester beszámolója a 2012. évrıl
Elıterjesztı: polgármester
8. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú) villamos energia ellátása 20
ill. 1 kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítés ügyben
Elıterjesztı: polgármester

Napirendek elıtt:
A polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatokról.
A polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
19/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Polgármester 2013. február 14-i képviselı-testületi ülésen elhangzott
beszámolóját a lejárt határidejő határozatokról elfogadja.

Galó László: Örülök az új formátumú honlapnak, remélhetıleg hamarosan teljes lesz a
feltöltöttsége, a jegyzıkönyvek még mindig nincsenek feltöltve. Újra javaslom az érvényben
lévı megbízási szerzıdéseket vizsgáljuk felül. Jelzem, hogy még mindig nem kapom meg a

szociális bizottsági ülésrıl szóló meghívót, már többször szóltam. Javaslom, hogy a Bia Tv-t
tavaly áprilisban már felszólítottuk, hogy a beszámolóját tegye meg, szólítsuk fel újra.

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Az óvoda zárva tartása az iskolai nyári szünet alatt
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
20/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete az óvoda
nyári zárva tartását 2012. július 01-tıl – 2012. július 31-ig határozza meg. A
képviselı-testület felkéri az óvoda vezetıjét, hogy az óvoda zárva tartásáról
minden szülıt értesítsen.
Határidı: azonnal
Felelıs: óvodavezetı

2./Napirend: Az óvodai elıjegyzés idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Galó László: Körülbelül hány gyerek várható a következı nevelési évben induló új csoportba?
Boda Józsefné: Körülbelül 20 gyermek.
Lendvai József: A teljes gyereklétszám, hogy fog alakulni.
Boda Józsefné: Körülbelül 104 gyermek várható.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
21/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzat
képviselı-testülete
a
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2012/2013. nevelési évére az óvodai elıjegyzés
idıpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai elıjegyzés idıpontja:
2012. május 2. (csütörtök) 8:00 – 15.30 óráig

2012. május 3. (péntek) 8:00 – 15.30 óráig
2012. május 6. (hétfı) 8:00 – 15.30 óráig
Az intézmény az elıjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendıit
a határidı elıtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos
módon.
Felelıs: Boda Józsefné
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetıje
Határidı: értelem szerint

3./Napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Lendvai József: Tegnapi nap folyamán a MÖSZ kongresszusán voltam, ahol közel 480 település
vezetıje vett részt, a 2013. évi költségvetés volt a téma. Nagyon sok önkormányzat tılünk
még rosszabb helyzetben tervezi az idei évi gazdálkodását.
Dr. Horváth Sándor: 4 megkeresés volt a Pénzügyi Bizottság ülésén, ami költségvetést érint. 2
önkormányzat köznevelési feladatok ellátására, a Szentendrei Rendırkapitányság
megkeresése, melyet jelen állás szerint költségvetési támogatással nem tudunk támogatni,
illetve a Kevély Tv ajánlata közmősor-szolgáltatásra. A bizottsági vélemény az volt, hogy a
polgármester úr próbáljon még kedvezıbb ajánlatot kérni.
Lendvai József: Tárgyaltam a Kevély Tv-vel, és havonta bruttó 110 ezer forintra csökkentette az
ajánlatát. Tárgyaltunk az interneten történı megjelentetés lehetıségérıl is. Azt ık a saját
honlapjukon nem tudják vállalni, megpróbáljuk az önkormányzati honlapon megjelentetni.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Megvizsgáltam az elıterjesztést, és elfogadásra javaslom a
képviselı-testületnek. Az elkészített anyag megfelel az új jogszabályi elıírásoknak.
Lendvai József: Javaslom, hogy a módosítást érintı javaslatot, miszerint a Kevély Tv-t bízzuk meg
településünkön a közmősor-szolgáltatással az ajánlatnak megfelelıen.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
22/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete jelen
határozatával elfogadja az ERME COMP Bt. ajánlatát közmősorszolgáltatásra 2013.03.01-tıl 2013. december 31-ig. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatnak megfelelı megbízási
szerzıdést aláírja. A feladat fedezetéül a költségvetési tervezetben szereplı
családsegítı szolgálatra beépített 700 ezer forintot, a Polgármesteri hivatal
dologi kiadásaiból 200 ezer forintot, és további 200 ezer forintot az
általános tartalék terhére jelöl meg.

Galó László: A 2013. évi költségvetés tervezetérıl történı szavazásnál tartózkodni fogok, mert
több olyan eleme is van a költségvetés tervezetnek, amelyet éppen én javasoltam, és több
amelyet támogatok, de a lakosságot sújtó építményadó sajnos benne maradt, ráadásul úgy,
hogy fejlesztésre sem ezt tervezik az elıterjesztık, hanem a nagyon is bizonytalan ingatlan
eladást. Ha alaposan szemügyre vesszük a tervezet bevételeket és kiadásokat, látjuk, hogy a
kiadási oldalt lehetett volna csökkenteni. Remélem, hogy a végrehajtás során egy takarékos
gazdálkodással mégis megoldható lesz, hogy az építményadó segítségével egy új beruházást
tudjunk elvégezni az idén.
Javaslom, hogy minél elıbb írjuk ki a támogatási kiírást a civil alapra, és úgy, hogy az
általános iskola is tudjon pályázni, és ne kizárólag az alapítványán keresztül.
Dr. Horváth Sándor: A 2013. évi költségvetést meg fogom szavazni, mivel a lakosság terheinek
további növelése nélkül sikerült egyes juttatásokat emelni, a mőködés biztosítottnak látszik,
és a falu számára elengedhetetlen fontosságú fejlesztés megindítására kínálkozik lehetıség.
Lendvai József: Javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 6 igen 1 tartózkodással a rendeletet elfogadta, és ezzel:
Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II.19.)
önkormányzati rendeletét a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal.

4./Napirend: Beszámoló a Közösségi Ház 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Galó László: A 30 ezer forint pályázati bevételt kicsit keveslem, Miért nem sikerült több pénzt
behozni. Javaslom, hogy a gyermekelıadások számát növelje az igazgató.
Berényi Ildikó: Igyekeztünk az összes pályázati lehetıséget kihasználni, ami sajnos nem volt túl
sok az elmúlt évben, és sajnos az elbíráló hatóságok ennyivel támogatták a tavalyi évi
mőködésünket.
Galó László: Véleményem szerint a tárgyaló termünket is lehetne kulturális célokra használni..
Lendvai József: Ez a terem több funkciót is visz, azon túl, hogy tanácsterem, ez a falu
házasságkötı terme is, és arra figyelni kell, hogy a rendezvények a házasulni vágyókat ne
akadályozza. Ezennel megköszönöm az Igazgató asszony tavalyi évi munkáját.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:

23/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselı-testülete a 2012. évi
közmővelıdési beszámolót a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és
tartalomban elfogadja.

5./Napirend: 2013. évi helyi ünnepségek, rendezvények idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Berényi Ildikó: Javaslom, hogy az idei évben 2 napos legyen a Klastrom fesztivál, ahol az 1 napra
sportnapot tervezünk, lovasbemutató koncert. A 2. nap Gertrudis királynırıl szólna, este
Bánk Bán elıadást tervezetünk.
Lendvai József: Kérem, hogy a zárszámadás tárgyalásakor már konkrét programtervvel
rendelkezzünk, addigra legyen elıkészítve költségvetéssel együtt. Akkor összegezném, hogy
elírás történt, a falu újratelepítésének ünnepét a Klastrom fesztivál idıpontjában tartanánk
meg, amelyet akkor 2 naposra tervezzünk.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot az elhangzott módosításokkal egybeszerkesztve.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
24/2013. sz. önkormányzati határozat:
A képviselı-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének idıpontját az alábbiakban
határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
- 1848-as forradalom emléknapja
ünnepség idıpontja: március 15.
- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
ünnepség idıpontja: október 23.

-

A település ünnepei:
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója idıpontja: szeptember 27.
Pilisi Klastrom Fesztivál
idıpontja: augusztus 17-18.
Gertrúdis királyné halálának 800. évfordulója idıpontja: szeptember 27.

6./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
25/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete az
alpolgármesteri feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatás tudomásul
vette.

7./Napirend: Polgármester beszámolója a 2012. évrıl
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
26/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármester
2012. évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
8./Napirend: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú)
villamos energia ellátása 20 ill. 1 kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítés ügyben
Elıterjesztı: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Rusznyák János: Ezt szerintem érdemes támogatni.
Jánszki István: Javaslom, hogy kerüljön bele, hogy az aszfalt megbontása nélkül.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot az elhangzott módosítással egybeszerkesztve.
A képviselı-testület jelenlévı 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
27/2013. sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselı-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a tervezett Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz) –
az alábbi érintett területek figyelembevételével:
- 906 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
- 803 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
- 586 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
- 017/1 hrsz-ú külterület, jellege: kivett közút
- villamos energia ellátás 20 illetve 1kV-os földkábel és BHTR-állomás
létesítéséhez az aszfaltos út felbontása nélkül.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf
Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

Lendvai József
polgármester sk.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselı-testületének
2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) 23. §.-25.§-ában és a 368/2011.(XII.31) Ávr. 24.§.-29.§-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet)
alkotja.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege, költségvetési egyenleg
1. §
(1) A Képviselı-testület a 2013. évi költségvetési mérleg fıösszegének bevételi oldalát, illetve a
tárgyévi költségvetési bevételek összegét 204.044e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú
melléklete szerint.
(2) A Képviselı-testület a 2013. évi költségvetési mérleg fıösszegének kiadási oldalát, illetve a
tárgyévi költségvetési kiadások összegét 204.044 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 7. számú
melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
2. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 2.6. számú melléklet határozza meg.
(2) A mőködési bevételek összege 192.044 e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 12.000 e
Ft.
(3) Az önkormányzatot megilletı normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív
hozzájárulások elıirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
3. §
(1)
Az önkormányzat 2013. évi mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselıtestület
a következık szerint határozza meg:
Jogcím
Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások
82.471,M.adói jár. szoc.hozzájár.adó
21.144,Dologi kiadások
75.962,Átadott pénzeszköz intézményeknek
37.436,Mőködési célú kiadások (egyéb)
5.319,Egyéb általános tartalék és céltartalék
7.148,Összesen
192.044,-

4. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 12.000,- e Ft.
Jogcím

Összeg (ezer Ft-ban)
Beruházás
10.000,Céltartalék felhalmozási célra
2.000,Összesen
12.000,(2) A képviselı-testület a beruházások és a felújítások elıirányzatait feladatonként, címenként a 9.
számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Átadott pénzeszközök
5. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközeinek összege: 1.319,- e Ft, melynek részletes
összetételét a 8. számú melléklet mutatja be.
Általános és céltartalékok
6. §
Az önkormányzat 2013. évi egyéb általános tartaléka: 1.098,- e Ft, felhalmozási célú tartaléka:
2.000,- Ft, mőködési céltartaléka: 6050,- Ft melynek részletes összetételét a 10. számú melléklet
mutatja be.
7. §
A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerően a 11. számú melléklet tartalmazza.
8. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.
(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeinek kiadásainak alakulását a 15. számú melléklet foglalja magába, mely szerint az
önkormányzat 2013. évben nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott projekt
megvalósítást.
Költségvetési létszámkeret
9. §
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 43 fı.
(2) A képviselı-testület a létszámkeretet köztisztviselıi, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá
tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
10. §
A képviselı-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege
szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 19. számú melléklet alapján hagyja
jóvá.

11. §
Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2013. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselıtestület a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
12. §
A költségvetési intézmények elıirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza
havi bontásban.
13. §
A 22-25. számú melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait részletesen
tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál játszik fontos szerepet. 22. számú
melléklet: önkormányzat irányítás bevételei és kiadásai. 23. számú melléklet: polgármesteri hivatal
bevételei és kiadásai. 24. számú melléklet: közösségi ház bevételei és kiadásai. 25. számú melléklet:
óvoda bevételei és kiadásai.
14. §
A szociális segélyek összege: 4.000 e Ft, melyet a képviselı-testület a 17. számú melléklet szerint
hagy jóvá.
15. §
Az intézményfinanszírozás összege az önkormányzat saját bevételeibıl kötelezı és önként vállalt
feladatokra: 37.436 e Ft, melyet a 18. számú melléklet részletesen taglal, mely a fentieken túl
tartalmazza az intézmények folyósított állami támogatások összegét is.
16. §
A támogatásértékő mőködési kiadásokat a képviselı-testület a 20. számú melléklet alapján hagyja
jóvá.
17. §
A finanszírozási bevételek és kiadások elıirányzatát a képviselı-testület a 21. számú melléklet
alapján fogadja el.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
18. §
(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek
érvényesítésével kell mőködniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az
eredményességre vonatkozó elıírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan
betartása, és az ellenırizhetıség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselı-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben elıírt bevételek
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,
a tervezett kiadási elıirányzatok nem teljesíthetık.

19. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület
dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, e tényrıl a polgármester a
képviselı-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a képviselı-testület szükség szerint, de
évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi
gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a három negyedéves beszámolóval
együtt, valamint legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig –
december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyőlés – a helyi önkormányzatot érintı módon – a meghatározott
hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
20. §
(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzataikat saját
hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem
hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját
hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi
mőködési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt elıirányzatának eredeti elıirányzatán
felül pénzügyileg teljesült összeg.
(3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetıi által benyújtott kérelem
alapján a Képviselı-testület dönt.
(4) A képviselı-testület a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításokkal a Rendeletet a
19.§. (2) bekezdésében meghatározott idıpontokban módosítja.
21. §
(1) A képviselı-testület a jóváhagyott mőködési és felhalmozási költségvetés közötti
átcsoportosítás jogát 2.000,- e Ft-ig a polgármesterre, ruházza át.
(2) A képviselı-testület az általános és céltartalék terhére történı átcsoportosítás jogát 2.000 e Ftig a polgármesterre ruházza át
(3) A 2.000,- e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselı-testületet illeti meg.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejőleg a
képviselı-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott elıirányzatátcsoportosítás miatt a képviselı-testület a Rendeletet a 19. §. (2) bekezdésében meghatározott
idıpontokban módosítja.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években – a
képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
22. §
(1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselı-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzıi ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a
köztisztviselık esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyzı, a polgármester egyetértési
jogot gyakorol. A jegyzı felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg

betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elıirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az
álláshely az év bármely idıpontjában betölthetı legyen.
23. §
(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselı-testület engedélyezi az alapító
okirat egyidejő módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintı fejlesztéshez
–amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselıtestület elızetes hozzájárulása
szükséges. A döntést megelızıen vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési
hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkezı feladatváltozást az intézményvezetı elıirányzatain
belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási
többlettel, akkor is köteles azt elızetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó
nevében azt engedélyezi.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a
költségvetési szerv vezetıje köteles az igénylésért felelıs Polgármesteri Hivatal gazdasági
vezetıje részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetıi felelısek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív
hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a
normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a
normatív támogatás alapját képezı nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
24. §
(1) A képviselı-testület a társadalmi önszervezıdı közösségek, sportegyesületek, alapítványok,
egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a céltartalék terhére 1.400,- e Ft
összegben. A támogatás odaítélésérıl pályázati kiírást követıen a képviselı-testület dönt.
25. §
(1) Az elızı § szerinti támogatások folyósítására azt követıen kerülhet sor, hogy a támogatott
szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási
összeg rendeltetésszerő felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban,
és a képviselı-testület határozatában foglaltak szerint.
(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról,
hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása
nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa
vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(4) Amennyiben a pénzeszközátvevı az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a
támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat
fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(5) A támogatott szervek legkésıbb a támogatás évében december 31-ig kötelesek a támogatást
megítélı részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok
hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a
továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
26. §
(1) A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás
tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezıen
ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak
mőködtetésének költségeit.
27. §
(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselı-testület
elızetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem
igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következı évekre költségvetési
kihatással járnak, a polgármester elızetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékérıl a képviselı-testület
határozattal dönt.
28. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzati költségvetésben szereplı felújítások, és beruházások
lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
29. §
(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2013. évi
költségvetési törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelıen az illetményalap
2013. évben 38.650,- Ft.
A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdés szerinti
Cafeteria- juttatás éves összege a költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény 53. § (2)
bekezdése szerint bruttó 200.000,- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz
kapcsolódó közterhek megfizetésére is.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt
illetménypótlék számítási alapja 2013. évben 20.000,- Ft.
(3) A közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért
járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben 5.250,- Ft/fı/hónap.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a
képviselı-testület 8.000,- Ft + járulék összegben határozza meg.
30. §
(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött, a Polgármesteri Hivatal
az eszközökrıl és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezı
nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évrıl, december 31-i
fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az
aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást 2 évenként végrehajtani.
A következı leltározást 2013. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelezı a megszőnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az
intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszőnés következtében megszőnik.
31. §
(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat
gazdálkodásának helyzetérıl a képviselı-testületnek beszámolni.

(2) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási
rendelettel egy idıben hagyja jóvá. A képviselıtestület a költségvetési szervei beszámolójának
felülvizsgálata eredményétıl függıen a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megilletı pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
A kiadások készpénzben történı teljesítésének esetei
32. §
(1) Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület a kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteit a következık szerint
határozza meg:
a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthetı kifizetések esetei:
A pénztárból történı kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ftot.
b) Óvoda pénztárából teljesíthetı kifizetések esetei: A pénztárból történı kifizetés nem
haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
c) Közösségi Ház pénztárából teljesíthetı kifizetések esetei: A pénztárból történı kifizetés nem
haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
Átmeneti rendelkezések
33.§.
(1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult
volt az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére és az elızı évi kiadási
elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2013. január 1. jelen költségvetési
rendelet hatálybalépéséig terjedı idıszakra.
(2) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe
beépültek.
Vegyes és záró rendelkezések
34.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Pilisszentkereszt, 2013. február 14.

Lendvai József
polgármester sk.

Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

Kihirdetve: 2013. február 19.
Baranyák Szilvia
jegyzı sk.

