Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
14/2018. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2018. november 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(113-115/2018. sz. önkormányzati határozat)
(7-8/2018. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
14/2018. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2018. november 29-én megtartott
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó
László, Jánszki István, Orosházi Géza képviselők.
Távol van:-. Galda Levente és Mikusik Róbert képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Safranovits E. Cecília
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Somogyi Gáborné
óvodavezető, Bartha Gyula könyvvizsgáló
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Bartha Gyula
könyvvizsgáló
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők közül 5 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda téli zárvatartása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23) önkormányzati rendelet szükség szerinti
módosítása – III. számú módosítás
Előterjesztő: polgármester
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletnek módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. 14 Kéz Szociális Szövetkezet ügye
Előterjesztő: polgármester
5. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrendszerre beadott pályázatok elbírálása - ZÁRT
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
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Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda téli zárva tartása
Előterjesztő: polgármester, óvodavezető
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Az óvodavezető asszony szerint ez 2 munkanapot érint.
Galó László képviselő, PB elnök: Az előterjesztés szövegében ott van a hosszú iskolai szünet,
ez most nem hosszabb, mint az óvodai.
Somogyi Gáborné Óvodavezető: Az óvoda hamarabb is nyit, mint az iskola.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„A képviselőtestület gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli, hogy az óvoda 2018. december 27-től –
2019. január 1-ig zárva tartson.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2018. december 7.
Felelős: óvodavezető”

A képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
113/2018. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli,
hogy az óvoda 2018. december 27-től – 2019. január 1-ig zárva
tartson.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2018. december 7.
Felelős: óvodavezető
2./Napirend: A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23) önkormányzati rendelet szükség
szerinti módosítása – III. számú módosítás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A tegnapi pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem a bizottság
elnökét tájékoztassa a képviselő-testületet a döntésről.
Galó László képviselő, PB elnök: A pénzügyi bizottság 3 jelenlévő tagja 3 igennel támogatta
a rendelet elfogadását.
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Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta
és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
7/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének módosításáról
3./Napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletnek módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A szociális bizottság elnöke javaslatot tett arra, hogy az
önkormányzat által adott maximális 2m3 tűzifa támogatást emeljük 4m3-re.
Galó László képviselő, PB elnök: Mi az indoklás?
Peller Márton polgármester: A maximálisan adható mérték emelésével a nagyon rászoruló
családok éves fűtési költsége a minimálisra csökkenne, ezzel jobban tudná
önkormányzatunk segíteni a rászorulókat. Ez a maximális mérték, ami persze nem azt
jelenti, hogy minden kérelmet benyújtó ekkora mértékben lenne támogatva, a bizottság
mérlegelési jogkörében a rászorultsági rangsort figyelembe véve dönthetne.
Baranyák Szilvia jegyző: 1-2 családnak a 2m3 nem fedezi a téli időszakban a hideg idő
átvészelését. A 4m 3 maximálisan adható keretünk lenne.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta
és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
8/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
4./Napirend: 14 Kéz Szociális Szövetkezet ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A Szövetkezet megküldte a hiányzó alapdokumentumokat, az
előterjesztés tartalmazza az ezzel kapcsolatos hiányosságokat.
Galó László képviselő, PB elnök: Milyen hátránnyal jár?
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Peller Márton polgármester: Nem jár hátránnyal, egyszeri tagdíj befizetésről van szó, a
nyilatkozat alapján a Szövetkezet minden költséget átvállal az Önkormányzattól, a
későbbiek folyamán is. A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat már tag a
Szövetkezetbe, így a települési önkormányzat belépése már nem létkérdés. Feladattal
jár, a kötelezettségek között szerepelnek az ellenőrzési kötelezettségek.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14 Kéz Szállító és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez
tagként be kíván/nem kíván belépni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 2 igen 3 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta és a
kérdésben nem hozott határozatot.
5./Napirend: Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrendszerre beadott pályázatok
elbírálása - ZÁRT
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
ZÁRT ÜLÉS
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A beadott pályázatokat a Képviselőtestület megvizsgálta, és az alábbi rangsorban feltüntetett támogatási összegekkel támogatja a pályázókat a
támogatási időszakban:
Miklós-Kovács Janka: 5.000,- Ft/hó
Miklós-Kovács Bernát: 5.000,- Ft/hó
Holczapfel György: 3.000,- Ft/hó
Holczapfel Katalin: 3.000,- Ft/hó
Pap Zsófia: 3.000,- Ft/hó
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alaki határozat aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
114/2018. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára. A beadott pályázatokat a Képviselő-testület
megvizsgálta, és az alábbi rangsorban feltüntetett támogatási
összegekkel támogatja a pályázókat a támogatási időszakban:
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Miklós-Kovács Janka: 5.000,- Ft/hó
Miklós-Kovács Bernát: 5.000,- Ft/hó
Holczapfel György: 3.000,- Ft/hó
Holczapfel Katalin: 3.000,- Ft/hó
Pap Zsófia: 3.000,- Ft/hó
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alaki
határozat aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A
képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázatra nem érkezett benyújtott kérelem.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
115/2018. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A képviselőtestület megállapítja, hogy a pályázatra nem érkezett benyújtott
kérelem.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Orosházi Géza képviselő: A Cserfa utca folytatásaként az erdő elején lakó néni azért nem
kér tüzifát, mert nem tudja felhasogatni, ezért inkább felvágott fát vesz, de nem tud belőle
sokat venni, mert az nagyon drága, inkább fagyoskodik. Menjen ki a családsegítő és segítsen
neki. Ugyanez vonatkozik az Eckert nénire is. Továbbá a B3 Takarékkal már tele a tudatom,
miért nem áll a saját ingatlana elé azzal a mobil busszal, vegye onnan az áramot, nehogy már
mi segítsünk még neki ebben, hiszen cserben hagyta a lakosokat, hogy a fiókot bezárta.
Peller Márton polgármester: A tárgyalások most folynak a Takarékszövetkezettel az ügy
rendezése érdekében. Úgy gondolom, hogy a lakosoknak ez egy plusz dolog, hiszen egy
további napon tudnak ügyet intézni helyben.
Galó László képviselő, PB elnök: Mi a helyzet az Rákóczi utcával, mikor lesz kész, még az
idén? Az iskola előtti parkolók ügyében még tárgyaljunk.
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1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda téli zárva tartása
Előterjesztő: polgármester, óvodavezető
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az óvodai szünetek, így az óvoda zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik. Időpontját,
időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Gazdasági okokat figyelembe véve eddig mindig az iskolai téli szünet alatt tartott zárva az óvoda. Az idei nevelési évben a
hosszú iskolai szünet miatt az intézményvezető javaslata az, hogy elégséges csak a két ünnep közötti időszakra korlátozni az
óvoda téli zárva tartását, azaz 2018. december 27-től - 2019. január 1-ig, ami összesen 2 munkanapot érint, így erre ügyeletet
nem szervez az intézmény.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy az óvoda zárva tartásához hozzájárulásukat szíveskedjenek megadni, az alábbiak szerint.
Határozati javaslat:
A képviselőtestület gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli, hogy az óvoda 2018. december 27-től – 2019. január 1-ig
zárva tartson.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2018. december 7.
Felelős: óvodavezető
Pilisszentkereszt, 2018. november 23.
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása – III. számú
módosítás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében
a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések,
kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű)
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló
számlák egyenlege.
Az Önkormányzat előirányzat főösszege 13.887 E Ft emelkedését a következők befolyásolták:
B112-on -188 E Ft Egyéb köznevelési feladatok támogatása
B113-on -169 E Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
B115-en 95 E Ft szociális ágazati pótlék,
B21- on 13.643 E Ft Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Béke u)
B 814-on 506 E Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések
Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a
következők szerint hajtottuk végre:
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatása

(E Ft)
-262

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

13.643

ÁHT-n belüli megelőlegezések

506

Szakmai tevékenységet segítő szolgálgatás

7.000

Egyéb szolgáltatás

1.000

Kiküldetés

13

Előzetesen felszámított ÁFA

1.890

Kamatkiadások
-163
Előző évi elszámolásból származó kiadás
892
Tartalék
-71.546
Ingatlan felújítás
58.500
Ingatlan felújítás ÁFA
15.795
Megelőlegezés
506
A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre:
Megnevezés
Szakmai anyag beszerzés
Üzemeltetési anyag beszerzés

(E Ft)
-50
-210

8

Informatikai szolgáltatás

200

Egyéb szolgáltatás
Előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb dologi kiadás

550
-300
-199

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre:
Megnevezés
Szakmai anyag beszerzés

(E Ft)
-255

Üzemeltetési anyag beszerzés

2.100

Karbantartás

590

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

-240

Egyéb szolgáltatás

300

Előzetesen felszámított ÁFA

500

Fizetendő ÁFA

-300

Egyéb dologi kiadás

-250

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

-1.980

Beruházás előzetesen felszámított ÁFA

535

A Közösségi Ház és Könyvtár vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre:
Megnevezés

(E Ft)

Kiküldetés

100

Reklám és propaganda

-50

Egyéb dologi kiadás

-50

Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a I. költségvetés módosítás eredményeként ( E Ft-ban )
Rovatcsoport
B1. Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek

Önkormányzat

Hivatal

Művelődési
Ház

Óvoda

Összesen

160.811

747

0

0

161.558

13.643

0

0

0

13.643

57.050

0

0

0

57.050

14.511

300

9.994

20

24.825

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

158.343

53.260

93.798

9.777

315.178

Összesen

405.358

54.307

103.792

9.797

573.254

52.633

93.333

9.520

155.486

405.358

1.674

10.459

277

417.767

25.362

31.560

61.663

6.190

124.775

5.000

6.500

13.000

1.200

25.700

81.491

15.731

26.310

2.407

125.939

8.440

0

0

0

8.440

K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9. Finanszírozási kiadások

15.888
1.524
74.295
0
193.358

0
516
0
0
0

0
2.819
0
0
0

0
0
0
0
0

15.888
4.859
74.295
0
193.358

Összesen

405.358

54.307

103.792

9.797

573.254

54.307

103.792

9.797

B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből int. fin.
Bevételek összesen
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

ebből int. fin.

155.486

Kiadások összesen

249.872
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155.486
417.767

Pilisszentkereszt, 2018. november 23.
Peller Márton
polgármester
3./Napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén
Előterjesztő
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza a településen lakó családok/személyek részére adható szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
A tavalyi évben módosításra kerültek az önkormányzat rendeletében a különböző támogatási formáknál a jövedelemhatárok,
melyeket a jövő év elején újra át kell kalkulálni a bérminimum emelkedések miatt. Ugyanakkor az önkormányzat által
települési támogatásként nyújtott szociális tüzifa támogatásnál a gyakorlati alkalmazás közben módosítási javaslat
fogalmazódott meg az egy háztartásra adható maximális támogatás emelése ügyében. A szociális bizottság elnöke és egy tagja
szóbeli javaslatot tett, melyet én támogatandónak ítéltem, és előterjesztettem a tisztelt Képviselő-testület elé.
Javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását.
Hatásvizsgálat
1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben
foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles
körű és egyértelmű tájékoztatását.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás keretben kapott támogatás
várhatóan fedezi a kiadásokat.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi hatása pozitív lehet, hiszen az
igényelhető támogatásokkal kedvezőbb lakhatási körülmények alakulhatnak ki a rászoruló családoknál.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztráció terhek nem változnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló támogatási formák
külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat
igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az alul tervezett adható
támogatási határok miatt a jelenleg nehéz helyzetben lévő lakosok egy fűtési szezon töredékét tudják csak támogatásból
megoldani.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az
önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.
Pilisszentkereszt, 2018. november 23.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
…/2018. (…...) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi
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rendeletet (továbbiakban: R) alkotja.
1.
(1)

§

A R. 18. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 4 m3 háztartásonként.
2. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Rendelkezései a
már beadott, de még el nem bírált kérelmek tekintetében is alkalmazandóak.
Pilisszentkereszt, 2018. november 29.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2018. …….
Baranyák Szilvia
jegyző
4. Napirend: 14 Kéz Szociális Szövetkezet ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület informálisan már tárgyalta a tárgybani Szociális Szövetkezet kérelmét, melyben a vezetője kérte, hogy
csatlakozzon az önkormányzat tagként, ellenkező esetben a cégbíróság a szövetkezetet felszámolja.
Időközben a döntés alátámasztásához kértünk be dokumentumokat a szövetkezet működéséről, melyeket a testületi anyag
kiküldése előtt részünkre a szervezet jogásza megküldött. A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat már tagként belépett a
Szövetkezetbe, így annak a felszámolása azon okból, hogy nincs önkormányzati tagság benne okafogyottá vált, ugyanakkor a
szervezet megküldte a dokumentumokat, melyeket jelen előterjesztéshez csatolok.
A szövetkezet takarítási tevékenység végzése, munkavállalók szociális, kulturális és továbbképzési igényeit, szükségleteit
elégíti ki. De ilyen tevékenység nincs a tevékenység között, főtevékenysége: Költöztetés. A dokumentumokból nem derül ki,
hogy a munkaerőkölcsönzés feltételeinek megfelel-e.
Alapszabály II. 2-es pontja - A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell a
szövetkezet alapszabályában foglaltak elfogadásáról és a vállalt vagyoni hozzájárulásról. Személyes közreműködés
vállalása esetén a tagfelvételi kérelemben annak tartalmát is meg kell határozni., - ellentétes a 6. ponttal - A szociális
szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek
jogi személyiségű társulása, továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú
jogállású szervezet is lehet a tagja. Szociális szövetkezetnek – az önkormányzat, továbbá karitatív tevékenységet
ellátó közhasznú jogállású szervezet tag kivételével – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja., - mert
a 2-es opcióként említi a személyes közreműködést, a másik kötelezettségként.
A tag alapvető kötelessége, hogy
teljesítése a vagyoni hozzájárulást, és vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezetnek és az
önkormányzat szerveinek a tevékenységében,
a szövetkezet vagyonát gondosan kezelje és védje.
A fenti szövegrész értelmezhetetlen, hogyan vesz részt a tag az önkormányzat szerveinek tevékenységében, amely
az alapszabály szerint alapvető kötelesség, továbbá hogyan kéne az Önkormányzatnak a Szövetkezet vagyonát
gondosan kezelni és védeni.
A vagyoni hozzájárulás mértéke évente 10e Ft., 1 szavazata van minden tagnak, ezt 8 napon belül be kell fizetni, különben
megszűnik a tagsági viszonya.
Jelen állás szerint a települési önkormányzat csatlakozása már nem szükségszerű, ezért kérem az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14 Kéz Szállító és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez
tagként be kíván/nem kíván belépni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2018. november 23.
Peller Márton
polgármester
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