1./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás határidejéről közleményt vagy hirdetményt
tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A rendelet alapján
az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.
Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2019. május 6. (hétfő)
8:00 – 17.00 óráig
2019. május 7. (kedd)
8:00 – 17.00 óráig
2019. május 8. (szerda)
8:00 – 17.00 óráig
2019. május 9. (csütörtök)8:00 – 17.00 óráig
2019. május 10. (péntek)
8:00 – 17.00 óráig
Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói
közleményt a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.
Felelős: polgármester, Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Határidő: értelem szerint
Pilisszentkereszt, 2019. február 16.
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: Étkezési térítési díjakról szóló …/2019. (..) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXL. törvény rendelkezései értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat dönt.
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Óvodavezető Asszonya a mellékelt levélben kereste fel önkormányzatunkat,
hogy a jelenleg 2013. január 1-vel hatályos tárgybani önkormányzati rendeletünket vizsgáljuk felül, és a folyamatos
nyersanyagárakra tekintettel módosítsuk. Az óvodai előterjesztés a napi háromszoros étkezőknél a jelenleg hatályos
nyersanyagnormát javasolja 20 %-al megemelni, továbbá az összes többi kategóriában a 15 %-os emelést javasolja.
Az emelkedés további indokai közé tartozik, hogy 2017. év óta minden évben emelkedik a garantált bérminimum, továbbá az
új ÁFA változásokkal kapcsolatban (bizonyos élelmiszerek 5 és 18 %-os Áfa kulcsúak, ezzel szemben a mi szolgáltatásunkat
27 %-os ÁFA kulccsal számlázzuk) már nem tudjuk kigazdálkodni azt, hogy minőségi és változatos étrendet tudjunk biztosítani
gyerekeknek, illetve a szolgáltatást igénybe vevő alkalmazottaknak és vendégétkezőknek.
Az emelés szükségességét indokolja továbbá a meglévő jogszabályi előírásoknak (közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló EMMI rendelet, továbbiakban: EMMI rendelet) történő megfelelés, illetve a tény, hogy a
nyersanyagok beszerzési ára emelkedik. A térítési díj emelésével az óvoda konyhája a kiegyensúlyozott gazdálkodást szeretné
biztosítani. Mindamellett, hogy a családok terhei ezáltal nőnek, de még mindig ez a legkedvezőbb forma nekik is a gyermek
étkeztetésének biztosítására, ugyanakkor szükséges azt is figyelembe venni, hogy évről évre folyamatosan nő az ingyenes,
illetve az 50 %-os kedvezményes étkezésű gyermekek száma.
Előzetes hatásvizsgálat
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni
kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
 társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása: A tervezett térítési díj emeléssel az élelmezési feladatok ellátásának
minőségi javulását várjuk, továbbá az intézmény fenntartási költségek és bevételek kiegyensúlyozottabbá válását. Az
emelés oka energiaárak és a nyersanyagárak emelkedése az elmúlt 6 évben.
 környezeti, egészségi következménye: nincs,
 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
 a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: Az emelés szükségességét a
jogszabályi előírásoknak (többek között EMMI rendelet) történő megfelelés indokolja, továbbá az a tény, hogy 2013.
év óta nem történt emelés. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén számolni kell a jelenleg is néhány szülő
által megfogalmazott panaszok (miszerint az iskolai/óvodai étkezés nagyon egyhangú, nem kellő minőségű..)
számának megnövekedésével, továbbá az önkormányzat költségvetési kiadásainak emelkedésével.
 a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.
Pilisszentkereszt, 2019. február 22.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (…..) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.
§ (1) bekezdésében, valamint a 21/A és a 151. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhája (a továbbiakban: konyha) által biztosított étkeztetést igénybevevőkre
terjed ki.
(2) Az Önkormányzat a konyhán keresztül látja el a helyi óvodai, általános iskolai gyermekélelmezést és a szociális,
munkahelyi és egyéb étkezéssel kapcsolatos feladatokat.
2. Az élelmezési nyersanyagköltség megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az alábbi élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg:
Megnevezés
óvodás gyermek
(napi 3 x étkezés)
általános iskolás
(napi 3 x étkezés)
Menza
alkalmazottak ebéd
(önkormányzati int., iskolai)
Vendég

Nyersanyagnorma+ÁFA / önktg + rezsi
nyersanyagnorma + ÁFA
312 + 84 = 396
nyersanyagnorma + ÁFA
425 + 115 = 540
nyersanyagnorma + ÁFA
253 + 68 = 321
nyersanyagnorma + önktg.54% + ÁFA
327 + 177 + 136 = 640
nyersanyagnorma + önktg.54% + rezsi 60% +ÁFA
327 + 177 + 196 + 189 = 889

Térítési díj
395,- Ft
540,- Ft
320,- Ft
640,- Ft
890,- Ft

(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az Önkormányzat évente egy alkalommal,
december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja és a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételt állapíthat meg.
(3) A konyhai szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatás esetében a külső megrendelővel egyedi vállalkozási szerződés
alapján kerül megállapításra a térítési díj. A vállalkozási szerződések megkötésére a polgármester jogosult.
4. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele
4. § (1) Az étkezési szolgáltatás igénybevételét előzetesen, az igénybevételt megelőző nap délelőtt 9 óráig a konyhának be kell
jelenteni.
(2) Az igénybejelentés elmulasztása esetén a konyha az étkezést nem biztosítja, az igénybevevő az étkezésre nem
jogosult.

(3) Az étkezési szolgáltatásról történő lemondást a konyhának az élelmezést megelőző nap délelőtt 9 órájáig be kell
jelenteni.
(4) A lemondás bejelentésének elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett szolgáltatásra is meg kell téríteni.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselőtestületének az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelete, továbbá az azt módosító 14/2010.
(XI.26.); 22/2012. (XI.24.); 1/2013. (I.28.) önkormányzati rendelete.
Pilisszentkereszt, 2019. február 28.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2019. …….. ….
Baranyák Szilvia
jegyző

Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár
Munkaterv
2019
Készítette:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető
Pilisszentkereszt, 2019. február 20.
Tartalomjegyzék:
Bevezetés
1. Közművelődési alapszolgáltatások
2. Szakmai feladatok részletezése
3. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények
4. A település ünnepei
5. Egyéb ünnepek
6. 2019-es emlékév
7. Rendezvényszervezés
8. Kiállítások szervezése
9. Kézműves foglalkozások, gyermek programok, játszóházak
10. Rendezvények szervezése időrendi sorrendben
11. Klubok szervezése
12. Könyvtár
13. Tájház
14. Marketing kommunikáció
15. A Közösségi Házban működő csoportok
16. A Közösségi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okirat szerint
17. Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei
18. A Közösségi Ház épületét érintő tervek
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A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és könyvtár küldetése a Pilis „szívében” az itt élők számára az elérhető kulturális és
közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.
Elsődleges célunk művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve az intézmény Alapító Okiratában és Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzített alaptevékenység és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység alapján készült, melyet
az 1997. évi CXL. Közművelődési törvény és a 20/2018. (VII.9.) EMMI miniszteri rendelet határoz meg.

1. Közművelődési alapszolgáltatások:








Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;
Az amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása;
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
A kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A települési önkormányzatnak a település mérete és az intézmény típusa szerint a Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítésén… kívül még két közművelődési alapszolgáltatást kell biztosítania, esetünkben a következő két alapszolgáltatást
kívánjuk kiemelten ellátni:

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

Az amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása;
2. Szakmai feladatok részletezése:
A Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi céljai között ismét prioritást élvez az elmúlt évek szakmai eredményeinek megőrzése
és azok továbbfejlesztése.
Fontos feladatunk együttműködés az önkormányzattal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a településen működő
intézményekkel (óvoda, iskola, egyház) és a civil szervezetekkel mely együttműködés segítheti a helyi lakosság részvételét
a közösségi tevékenységekben.
A település nemzetiségi jellegének fenntartása érdekében fontos feladatunk, hogy támogassuk a szlovák és a német
nemzetiségi hagyományok és a nyelv ápolását, kulturális örökségeink megőrzését, továbbadását.
Földrajzi helyzetünk (Pilis, Dobogókő) jó lehetőséget ad arra, hogy a kulturális turizmus számára olyan programokat
találjunk ki, melyek idevonzzák az érdeklődőket (Tájház…).
3. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:

Március 15. (Közreműködnek a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 4. osztályos diákjai és a Psszt! Pilisi
Színjátszók Társulata)

Október 23.
4. A település ünnepei:

Klastrom Nap A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság ünnepén, június 16-án)

Pilisi Klastrom Fesztivál – 2019. augusztus 10 - 11. (szombat - vasárnap)
5. Egyéb ünnepek:

Magyar Kultúra Napja (január 22.) – Psszt! Pilisi Színjátszók Társulatának fellépése a Nemzeti Színházban a
Pajtaszínházi Fesztiválon (január 27.)

Költészet napja (április 11.)

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja, idén május 26.) – Gyereknapi népi kézműves foglalkozások, játszóház, zene,
vendéglátás

Pedagógusnap (június első vasárnapja)

Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)

Idősek napja (október 1.)

Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)

November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)

Adventi gyertyagyújtások, karácsony (Advent: december 1. - 22.)
6. 2019-es emlékév:

Rákóczi Emlékév (II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából)
7. Rendezvényszervezés:

Ünnepségek (ünnepekhez, emlékévhez kacsolódóan, rendezvénytől függően a szervezésbe bevonjuk a helyi
intézményeket, nemzetiségi önkormányzatokat és a civil közösségeket is)

Ismeretterjesztő előadások, konferenciák (célja a tudományok népszerűsítése, az általános műveltségi színvonal
emelése, pl. a Rákóczi Emlékév kapcsán…)

Filmvetítések, úti beszámolók (felmérve az igényeket újra indítjuk a Filmklubot és lehetőséget adunk szíves úti
beszámolók tartására is)
8. Kiállítások szervezése:
A Közösségi Házban a kisterem, az aula és a folyosó alkalmas kiállító térnek. De komolyabb művészeti, vagy ismeretterjesztő
kiállítást csak akkor van módunk szervezni, ha a kiállítás idejére az őrzést megszervezzük.
A kiállításokat összehangolhatjuk más rendezvényekkel.

9. Kézműves foglalkozások, gyermek programok, játszóházak:
Az óvodás korcsoportnak folytatni kívánjuk a könyvtárban a 2017-ben megkezdett, könyvtárismerkedéssel, meseolvasással
egybekötött foglalkozást.
Folytatjuk a 2017. szeptemberében elindított a Népi kézműves szakkört, melyen a 6-14 éves korosztály megismerkedhet a
népi hagyományokkal, az ehhez kapcsolódó használati tárgyakkal és kiegészítőkkel és képzett kézműves segítségével el is
készítik a tárgyakat.
A gyerekprogramok a jeles napokhoz és a Nemzeti Ünnepekhez is kapcsolódnak.
A gyerekprogramok szervezése során egyeztetünk a Triola Gyerekházzal, a programok egy részét együttműködve szervezzük.
A Pilisi Színjátszók Társulata működése tovább folytatódik mind a gyerek, mind a felnőtt korcsoportban. Az összejövetelek
(próbák) a gyerekek és a felnőttek számára külön időpontban vannak.
A Közösségi Ház aulájában asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek a meglévő ping-pong asztalon.
10. Rendezvények szervezése időrendi sorrendben:
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, szórakoztató rendezvények,
művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex rendezvények stb.
Január:

Magyar Kultúra Napja (Psszt! Pilisi Színjátszók Társulatának fellépése a Nemzeti Színházban a Pajtaszínház
Fesztiválon)
Február:

Felolvasó maraton Pilisszentkereszten – Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát medencében és azon túl
Március:

Március 15.- i ünnepség
Április:

Költészet Napja – Hobó – Ady Endre versek (április 12., péntek)

Föld Napja (a Közösségi Ház környezetének szépítése, tavaszi ültetés közösségi munkában zenével,
beszélgetéssel…)
Május:

Majális Pilisszentkereszten (zenés ébresztő,

Rákóczi emlékév előadás (a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel közösen)

Gyereknap
Június:

Pedagógusnap

Klastrom Nap A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság ünnepén, június 16-án)
Július:

Kézműves nyári tábor gyerekeknek
Augusztus:

Klastrom Fesztivál
Szeptember:

Szent Mihály Nap (bekapcsolódás az „Itthon vagy Magyarország szeretlek” programsorozatba)
Október:

Idősek Napja

1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
November:

November 4-e…
December:

Adventi vásár, gyerekprogramok

Gyertyagyújtások
11. Klubok szervezése:
Nyugdíjas Klub újraindítása, március végére tervezünk egy beszélgetést az elképzelésekről, tervekről.
A könyvtárban filmvetítést szervezünk, melyhez az audiovizuális eszközök a rendelkezésünkre állnak.
Továbbra is fontosnak tartjuk a civil szerveződéseket ösztönözni, együttműködni velük, annak érdekében, hogy aktívan
vegyenek részt a közéletben, szükség esetén segítjük munkájukat.
Odafigyelésre, támogatásra érdemes a helyi (és környékbeli) termelők közösségének kialakítása, a tudatos vásárlói igények
összekötése a környékbeli termelők kapacitásával, piacok, vásárok, bevásárló közösség létrehozása.
12. Könyvtár:
A Könyvtár, a ház hangulatosabb helyisége, tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, amely a községi lakosság
könyvtári ellátását biztosítja. Célja, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a minőségi könyvtári
ellátáshoz, amely alapvetően a felhasználók igényeit elégíti ki.
A szolgáltató könyvtár (mi esetünkben a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár Szentendrén) – szerződés szerint – minden
megrendelt könyvtári szolgáltatást: könyveket, folyóiratokat, DVD-ket, egyéb dokumentumokat, tárgyi feltételeket (nálunk pl.
szőnyeg, számítógép, babzsák fotelek), rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít. Ezek egy része
csak a könyvtárban használható.
Könyvtárunkkal 2019-ben is részt veszünk az Országos Könyvtári Napok programban, melynek keretében interaktív íróolvasó találkozót szervezünk a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.

13. Tájház:
A Tájház egy rendkívül előnyös helyen fekvő, jó kisugárzású épület, kellemes előkerttel.
A Tájházat és a kertjét tavasztól a helyi hagyományokat felelevenítő kisebb előadások és kézműves foglalkozások tartására
kívánjuk használni (lehetőség szerint a Nemzetiségi Önkormányzatokkal vagy a civilekkel közösen).
14. Marketing kommunikáció:
A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől,
közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.
Az intézmény az alábbi kommunikációs tevékenységeket végzi:

plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül

kiemelt rendezvényekhez szórólapok készítése és eljuttatása az itt élőkhöz

www.pilisszentkereszt.hu, a település honlapja megfelelő menüpontjai alatt a Közösségi Ház és Könyvtár
programjainak a folyamatos, naprakész meghirdetése

facebook közösségi oldalaink (Pilisszentkereszt Mlynky és a Közösségi Ház és Könyvtár) használata,
rendezvényeink elhelyezése az oldalon, megosztása az összes lehetséges követővel

E-mail címlista (protokoll, civilek) kb. 150 cím folyamatos bővítése, a rendezvényeken, közösségi helyeken e-mail
cím gyűjtő ívek kihelyezése

információk, bemutató cikkek a Hírforrás c. helyi lapban

Rádió és TV reklám (kiemelt rendezvényeknél)
15. A Közösségi Házban működő csoportok:

Ovis Foci (hetente 2x)

Iskolás foci (hetente 2x)

Taekwon-do (2 csoport, heti 3 alkalom)

Női Torna (heti 2 alkalom)

ZUMBA (heti 1 alkalom)

Fanatic jump (heti 1 alkalom)

Kondi terem és a zsákoló használói

Sámándob találkozó (havonta 1 + 1 alkalom)

Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata gyerek és felnőtt (heti 2-3 alkalom)

Angol óra gyerekeknek (heti 1 alkalom a könyvtár olvasótermében) – Külsős!

Alkotóműhely gyerekeknek (heti 1 alkalom) – Külsős!
Hetenként fél napot működik egy munkatárssal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Olvasóteremben.
Az Aulában rendszeresen használják a Wi-Fi jelet a fiatalok és idősebbek egyaránt a könyvtári nyitva tartási időn kívül is.
16. A Közösségi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okirat szerint:

Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata

Pilisszentkereszti Pávakör

Közösségi Ház néptáncegyüttes
17. Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei:
Időpont: 2019. augusztus 10-11. (szombat-vasárnap)
Az idei fesztivál koncepciója a tavalyihoz hasonlóan helyi színjátszók, helyi együttesek és a környező nemzetiségek zenéjének
és gasztronómiájának bemutatása, valamint népszerű zenekar felléptetése fő műsoridőben, szombat estére.
A fesztivál költségkalkulációja a tervek szerint a 2018. évihez hasonlóan 2.5 millió forint.
(A fesztivál megszervezéséhez részletes projekt tervet készítünk.)
18. A Közösségi Ház épületét érintő tervek:
Ház felirat elhelyezése az épület főbejárata mellett (felett) és a hátsó bejáratnál is. A külső felújítás során tönkrement táblákat
a mai követelmények szerint újra el kell készíteni.
Függönyök, függönykarnisok beszerzése, felszerelése
A nagyteremben a régi kárpitozott székek cseréje szükséges.
A főbejárat használata szükségessé teszi a bejárathoz vezető felfagyott beton kijavítását (balesetveszélyes).
A Közösségi Ház környezetét ismét rendbe tesszük és a virágládákba elültetjük az aulában és a termekben teleltetett
muskátlikat.
4./Napirend: 2019. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A
hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az
alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klastrom nap. Az elmúlt években településünk legnagyobb rendezvényévé
nőtte ki magát a Pilisi Klastrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához közeli hétvégén
rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.
Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2019. évben az alábbiakban határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
- 1848-as forradalom emléknapja
- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra
ünnepség időpontja: október 22. 18.00 óra

A település ünnepei:
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (június 16. vasárnap)
Pilisi Klastrom Fesztivál
időpontja: augusztus 10/11.
Pilisszentkereszt, 2019. február 16.
Peller Márton
polgármester
5./Napirend: A 2019. évi költségvetésről szóló …/2019. (……) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő célja,
az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan
életbe, illetve módosult 2012. év óta folyamatosan. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az
önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás
mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással
kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten
kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az
önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait .
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben
külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a
feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít
a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz
oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének
fenntartását.
Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit,
határozatait, és az Országgyűlés 2019. évre vonatkozó költségvetési törvényét figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez
szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában: az Önkormányzat önként vállalt feladatainak
ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.
Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy
egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti

vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok
megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség.
A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá előfordul, hogy
egyes sorok átkerültek más költségvetési mellékletbe. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe venni.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési bevételei
Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési
szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.
I. Helyi Önkormányzat bevételei
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi
önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141 798,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény
alapján, kötelező feladatok végrehajtására. Megjegyezzük azonban, hogy a kötelező feladatok támogatása a tavalyi évhez
képest ismét csökkent. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 55 638,- E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására
48 675,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 26 483,- E Ft-ot, kulturális feladatok ellátására várhatóan 2
622,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.
Közhatalmi bevételekből várhatóan 68 540,- E Ft bevétellel számolunk az idei évben.
Ezen belül:
A Vagyoni típusú adók tekintetében a várható bevétel 21 800,- E Ft-ot tervezünk.
A Termékek és szolgáltatások adóbevétel:
Iparűzési adó: A tavalyi év alapján befolyt bevételek alapján az idei évben 31 000,- E Ft. 2018-ban az iparűzési adón túl az
ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2019. évben nagyságrendileg
ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2018-ban.
Az Idegenforgalmi adónál várható adóbevétel összege 6 840,- E Ft.
Talajterhelési díjból tervezett bevétel 150,- E Ft,
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2018. évi szinten tervezhető, 7 000,- E Ft. A
gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.
Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 900,- E Ft.
Működési bevételek: Összességében 227 654,- E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke: 12 160,- E Ft, melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent.
Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzösszegek legoptimálisabb
lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 450,- E Ft.
Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és kívülről nem tervezünk, de a támogatás igénylés lehetőségét
folyamatosan vizsgáljuk.
Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 0,- E Ft-tal tervezünk.
Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad
arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét
tervezzük. Az előterjesztésben 90 807,- E Ft-tal számolunk, a 2019. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor
állapítható meg.
II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az Önkormányzati hivatal
bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési
bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.
Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek.
A bevételek tervezése az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési
támogatásokból, a pénzeszközátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll.
Az intézményi működési bevételek jelentős része az étkezési befizetési díjakból és az egyéb bevételekből, valamint a hozzájuk
tartozó ÁFA bevételből áll.
A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő.
A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi
gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és
végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetési kiadásai ( 6.; 7.; 8.; 9.; 10.
melléklet szerint)
Az intézmények vezetőivel a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek.
Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán.
Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2019. évi hatása a személyi juttatások emelésével jár, mellyel remélhetőleg a 2020as évben is számolhatunk, és a bérfejlesztési törekvés nem áll meg, az idei évben ezt a minimálbér és a garantált bérminimum
emelésével kiterjesztették a technikai alkalmazottakra is. Az óvoda esetében személyi juttatások között szerepel az idei évben
esedékessé váló soros ugrások. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése várható. A
többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való
kiegészítéssel, továbbá a soros ugrások mértékével, illetve a bérfejlesztési támogatással indokolható.
A munkaadókat terhelő járulékok növekedése részint a személyi juttatások növekedésével, részint a megváltozott számviteli
elszámolások figyelembe vételével magyarázható.
Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre.
Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. projekt/cél
jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező
juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- E Ft cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a
többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év.
A kiadások tekintetében összességében a 2018. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások
változása miatt átrendezés történt.
A Hivatal költségvetési javaslata számol a dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselő a közüzemi szolgáltatók
részére fizetendő összegekkel, irodaszerek, tisztítószerek beszerzésével, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásaival.
Felhalmozási kiadást nem tervezzük.
A dologi kiadások legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok
bérbeadásával, a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a
védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek
betervezésre az utak és a közvilágítás esetében, szükség esetén saját forrással kiegészítve. A községgazdálkodásnál az egyéb
szolgáltatások, valamint a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatok tartalmazzák többek között a Kft-nknek kiadott
munkákat. A Közösségi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg, illetve a
tavaly évvégén elnyert szépkorúak tánccsoportjának megpályázott összeg.
Támogatásként 6 025,- E Ft kiadást tervezünk államháztartáson kívülre, valamint 3 000,- E Ft államháztartáson belülre nyújtott
támogatást terveztünk. Szociális támogatásokra: 8 000,- E Ft.
Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási
előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként bemutatja. A várható előirányzatok felhasználása
azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával.
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát.
A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az
önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során

az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,

prioritások
önkormányzat működőképességének a fenntartása
önkormányzati bevételek növelése
kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás
a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása
aktív vagyongazdálkodás
gazdasági társaságunk működésének folyamatos figyelemmel kísérése
a gazdasági társaság és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételi lehetőségének folyamatos
figyelése
Összegzés
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutattak alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások
megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi
gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége
érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében
viszont pozitív hatással bírnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Pilisszentkereszt, 2019. január 23.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálása
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése szerint:
"A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a
feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik."
A törvénynek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás kialakításra került, a tavalyi évben a
szükséges változtatásokat átvezettük rajta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzattal és a
Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére és
gazdálkodásuk végrehajtására vonatkozó megállapodást felülvizsgálta, és változatlan tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetési-gazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal
Pilisszentkereszt, 2019. február 27.
Baranyák Szilvia
jegyző
7./Napirend: 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § -a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának
figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről a Munka törvénykönyve figyelembevételével szükséges meghatározni
a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó hivatali ügyfélfogadási rendet.
A döntésnek nincs költségvetési kihatása.
A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót
terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13 -15. §-ai az alábbi
ajánlásokat tartalmazzák az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban:
13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes
egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő
szabadságot.
A munkavállalók éves szabadságának kiadását könnyítené az igazgatási szünet elrendelése. A tavalyi évben igazgatási szünet
volt elrendelve.
A 2019. évre vonatkozó javaslat szerint nyáron három, télen két, egymást követő héten kerülne sor az igazgatási szünet
elrendelésére, azonban a Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a
munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállására nincs lehetőség.

Ezen időszak alatt is folyamatos pénzügyi utalásokat kell teljesíteni, intézkedni kell az adó egyenlegközlők lakosság felé történő
postázásáról, a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási cselekmények megtételéről, a postán beérkező levelek folyamatos
iktatásáról és szignálásáról.
Ezek alapján a javasolt két hetes időtartam alatt az Ügyfelek számára a Hivatal zárva tartana, a mindennapi és határidős
feladatok ellátása érdekében csak kis létszámú dolgozóval működne, viszont ebben az esetben ügyfélfogadás egyáltalán nem
lenne.
A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és az igazgatási szünetről természetesen előre értesíteni
fogjuk a lakosságot.
A javaslat alapján az igazgatási szünet két időszakban kerülne elrendelésre:
 nyári időszakban: 2019. július 29-től 2019. augusztus 17-ig,
 téli időszakban: 2019. december 16-tól 2019. december 31-ig.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a társhatóságok, államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek
gyakorlatához igazodva, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat célszerűnek találja, hogy a Pilisszentkereszti Polgármesteri
Hivatal csökkent mértékű működtetését a rendeletben meghatározott időszakokban elrendelje.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
 társadalmi hatása: széles körben elterjedt az államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között a
jogintézmény, így a társadalmi hatása nem jelentős,
 gazdasági, költségvetési hatása: többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent,
 környezeti, egészségi következménye: nincs,
 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
 a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály megalkotását
magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a törvényből eredő szabadságolási tervezés
során felmerülő igény indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben
oldható meg.
 a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Hivatalban
rendelkezésre állnak.
Pilisszentkereszt, 2019. február 22.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 13 -15. §-aiban foglaltak és a 28/2014. (IX.24.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre,
közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.
2. §
Az igazgatási szünet
(1) A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet nyári időszakban: 2018. július 29-től 2019.
augusztus 18-ig, téli időszakban: 2019. december 16-tól 2019. december 31-ig tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart,
azonban az ügyfélfogadás szünetel.
3. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2019. február 28.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

8./Napirend: Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.
Nemcsak törvényi kötelezettség ezen fórumok megtartása, hanem egy nagyon fontos találkozás a helyi lakosokkal, ahol a
számunkra fontos feladatokról egyeztethetünk. A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével lehetőséget teremt az
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre, a tájékoztatásra, vélemény-nyilvánításra.
A fentiekre tekintettel szükségesnek tartom a tárgybani lakossági fórumok megtartását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2019. március 28-án 18.00 – 19.00
közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2019. április
18-án 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét „Tájékoztatás az elnyert aktuális pályázatok helyzetéről; Tájékoztatás a
folyamatban lévő önkormányzati fejlesztésekről”.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2019. február 16.
Peller Márton
polgármester
9./Napirend: Polgármester beszámolója a 2018. évről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az elmúlt évről készült beszámolómat.
Polgármesteri beszámoló a 2018-es évről
Testületi munka
2018-ban a képviselő-testület 15 ülést tartott, melyeken 119 határozatot hozott. 9 esetben történt rendeletalkotás vagy
módosítás. Az előző évi, valamint a 2018-as év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította a testület az a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletét, a módosítások lényege, hogy a képviselő-testület a szociális
tüzifa települési támogatásnál megemelte az egy főre adható támogatás maximumát. Ahogy minden évben, a tavalyi évben is
elrendelte rendeletében az igazgatási szünetet a képviselő-testület, továbbá rendelkezett az átmeneti gazdálkodás szabályairól
is.
A képviselő-testület felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.
Megalkottuk többek között a 2019. évi munkatervünket is, melyben erre az ülésre irányoztuk elő a polgármesteri beszámoló
benyújtását.
Költségvetés, gazdasági helyzet
A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk
költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és
közterületeink fenntartását és a település működtetését.
Intézmények
Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a
konyhával, a Közösségi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. Minden intézményvezetővel az idén is több
alkalommal egyeztettem, és a személyes intézményi látogatások alkalmával számba vettük és rangsoroltuk a teendőket,
melyeket igyekeztünk a 2019. évi költségvetés megalkotásakor figyelembe venni. A tavalyi évben is sikerült önerőből kisebb
fejlesztéseket végrehajtani az önkormányzati intézményeknél.

Megállapodások, feladatellátások
A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. A
temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás
alapján történt.
A hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Zöld-Bicske Kft. végezte. Az önkormányzat
és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján, könyvvizsgálati
feladatokat a Pepi Kft. képviseletében Bartha Gyula könyvvizsgáló látta el.
Szociális támogatások
A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat támogatására tavalyi évben is 400.000,- Ft-ot különítettünk el.
Több rászoruló családnak sikerült a tavalyi évben szociális tüzifa támogatást nyújtani, melyhez az idei évben is még több
kérelem érkezett.
Támogatások
Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
szervezet pályázatában megjelölt célt – hatvani tanulmányi kirándulás – a 49/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával a
340.000,- Ft-tal, a karácsonyi műsor megrendezését– a 50/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával a 130.000,- Ft-tal
támogatta.
A Triola Összművészeti Egyesület pályázatában megjelölt célt – Triola Programok 2018. programsorozat – a 48/2018. (V.31.)
sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 470.000,- Ft-tal támogatta.
A Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázatában megjelölt célt – Az óvodai szüreti hetek, továbbá 2018.
évi Jótékonysági bál megrendezése – a 51/2018. (V.31.) sz. önkormányzati határozatával a 430.000,- Ft-tal támogatta.
A Pilisszentkereszti Lendület SC TDK Szakosztályának az övvizsgáit támogatta önkormányzatunk a 53/2018. (V.31.)
önkormányzati határozatával 50.000,- Ft-tal, a Pilisszentkereszti Lendület SC-t működési támogatással támogatta
önkormányzatunk 52/2018. (V.31.) önkormányzati határozatával 420.000,- Ft-tal. A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesületet a
54-55/2017. (V.25.) önkormányzati határozattal 160.000,- Ft-tal támogatta önkormányzatunk, melynek egy része működési
támogatási igény volt, a másik része az egyesület által szervezett programok támogatása volt.
A fentieken túl az idei évben is támogattuk az Általános Iskolánkat a felmerült igényekkel, melyet a jövőben is mindenképpen
folytatni szeretnék. Támogattuk a nemzetiségi önkormányzatainkat, a szlovák önkormányzat több rendezvényét, a német
önkormányzat tábor szervezését, ahol a tavalyi évben is több pilisszentkereszti gyermek vett részt ingyenesen.
Ünnepek, programok, rendezvények
Január 26. péntek
Január 27. szombat
Február 3. szombat
Február 23. péntek
Március 15. csüt.
Március 24. szombat
Április 14. szombat

Magyar Kultúra Napja
KERESZTÜL-KASUL A MAGYAR KÖLTÉSZETEN
Válogatás a magyar versirodalomból
Csángós vonások – Moldvai táncház
Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten
Wass Albert felolvasó maraton Pilisszentkereszten
(Könyvtár olvasóterem)
Március 15. emlékműsor és koszorúzás (Emlékpark)
Csángós vonások – Moldvai táncház
Magyar Költészet Napja – Ima távoli hazámért
Tarics Péter jubileumi Költészet napi Wass Albert-estje Wass Albert születésének 110. és
halálának 20. évfordulóján (Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a Szentkereszti Polgári
Kör Egyesület közös szervezése)
Csángós vonások – Moldvai táncház

Április 21. szombat
Április 28 - 30.
Május 1. kedd

Majális testvértelepüléseinkkel (Kézdiszentkereszti és nagyölvedi testvértelepülési vendégek
fogadása) – Meghívásukat a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázati támogatás (1.9 millió forint)
tette lehetővé
Majális testvértelepüléseinkkel (Kézdiszentkereszti és nagyölvedi testvértelepülési vendégek
fogadása)

Május 19. szombat

A Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja 10 éves jubileumi ünnepsége a Pilisi
Szlovákok Központjában

Május 27. szombat

Gyereknapi mulatságra - interaktív gyerekprogramok:
Szegedi Látványszínház előadása (Polgármesteri Hivatal díszterem)
Ugrálóvár, lovaglás, gasztro placc, népi kézműves foglalkozások,
Sóskúti Ifjúsági Zenekar koncertje az Emlékparkban (támogató a Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete)
Pedagógusnap (az Önkormányzat szervezésében - hajókirándulás)

Június 1.

Július 2 – 6.
Augusztus 10.-11.
Szeptember
Október 2. kedd

Kézműves tábor a Közösségi Házban (16 fő)
XII. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap
---Országos Könyvtári Napok „Családok a középpontban” Interaktív beszélgetés és családi játékok
Gévai Csilla meseíró, illusztrátorral

Október 7. vasárnap

Idősek Napja (Pilisi Szlovákok Központja)

Október 23. kedd

Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás
(Emlékpark, Díszterem)
MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKEST (Szervezők: Pilisszentkereszt Önkormányzata, Szentkereszti
Polgári Kör Egyesület, Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia)
APPA+Cs koncert

November 3. szombat
November 24. szombat
December 2. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében

December 9. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és a Szentkereszti Polgári
Kör szervezésében
Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat szervezésében

December 16. vasárnap
Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata szervezésében
December 23. vasárnap
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2018. évről szóló beszámolóját a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2019. február 16.
Peller Márton
polgármester
10./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2018. évi munkatervéről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a ../2019. (………..) sz. PB. határozattal
2019. évi munkaterve
Dátum
2019. március 26.

Tárgy
1. A Képviselő-testület 2019. március 28-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. április 23.

1. A Képviselő-testület 2019. április 25-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. május 28.

1. A Képviselő-testület 2019. május 30-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. június 25.

1. A Képviselő-testület 2019. június 27-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. szeptember 24.

1. A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. október 22.

1. A Képviselő-testület 2019. október 24-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2019. november 26.

2019. december 10.

1. A Képviselő-testület 2019. november 28-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
1. A Képviselő-testület 2019. december 12-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 17.30 óra
Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14.
Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi
elv alapján döntenek.
Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:
képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai, könyvvizsgáló
Galó László
elnök
10./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2019. évi munkatervéről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Szociális Bizottsága – Elfogadva a ../2019. (……..) sz. SZB. határozattal
2019. évi munkaterve
Dátum

Tárgy

2019. március 27.

1. A Képviselő-testület 2019. március 28-i ülése szociális
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása
1. Gyermekvédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése

2019. április 24.
2019. május 29.

2019. szeptember 25.

1. A Képviselő-testület 2019. május 30-i ülése szociális
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
1. A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülése szociális
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Egyedi szociális ügyek megvitatása
3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés

2019. november 27.

1. A Képviselő-testület 2019. november 28-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása
2. Szociális tüzifa kiosztás előkészítés

2019. december 11.

1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: szerda, 13/16 óra
Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12..
Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi
elv alapján döntenek.
Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül:
képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai,
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2019. évi munkatervéről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
Mikusik Róbert
elnök

