Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2020. K-t.

Jegyzőkönyv
A 2020. február 26-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(10-21/2020 sz. önkormányzati határozat)
(2-3/2020. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
3/2020. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. február 26-án megtartott képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Jánszki
István, Kocsis Borbála, Mikusik Róbert, Szimándl László Ádám, Zsarnóciné Pap Anna
képviselők.
Távol van: Zsarnóciné Pap Anna képviselő később érkezik.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Kis Lászlóné PNÖ elnök, Somogyi Gáborné
óvodavezető, Nyitrai Márta Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár igazgató.
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Kis Lászlóné PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 6 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
2. Közösségi Ház 2020. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Közösségi Ház igazgatója
3. Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Közösségi Ház igazgatója
4. 2019. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója
5. A 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
6. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
7. 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
8. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
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9. Polgármester beszámolója a 2019. évről
Előterjesztő: polgármester
10. Tájékoztató a bizottságok 2020. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök

Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
-

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által
fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2020/2021. nevelési évére az óvodai előjegyzés
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2020. május 4. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2020. május 5. (kedd) 8:00 – 17.00 óráig
2020. május 6. (szerda) 8:00 – 17.00 óráig
2020. május 7. (csütörtök)
8:00 – 17.00 óráig
2020. május 8. (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”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
11/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata által fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2020/2021. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint határozza
meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:

3

2020. május 4. (hétfő)
2020. május 5. (kedd)
2020. május 6. (szerda)
2020. május 7. (csütörtök)
2020. május 8. (péntek)

8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
8:00 – 17.00 óráig
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
2./Napirend: Közösségi Ház 2020. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Közösségi Ház igazgatója
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi
közművelődési beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
12/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja
a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési beszámolóját
a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
3./Napirend: Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Közösségi Ház igazgatója
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi
közművelődési beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
13/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja
a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési beszámolóját
4 formában és tartalommal.
a jegyzőkönyvhöz csatolt

4./Napirend: 2019. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2020. évben az alábbiakban határozza
meg:
Nemzeti ünnepeink:
- 1848-as forradalom emléknapja
ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra
- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ünnepség időpontja: október 22. 18.00 óra
A település ünnepei:
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (június 16. vasárnap)
Pilisi Klastrom Fesztivál
időpontja: augusztus 7-8.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
14/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2020. évben az
alábbiakban határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
- 1848-as forradalom emléknapja

ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra

- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ünnepség időpontja: október 22. 18.00 óra
A település ünnepei:
-

Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (június 16. vasárnap)

-

Pilisi Klastrom Fesztivál

időpontja: augusztus 7-8.

5./Napirend: A 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelet
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 10. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatának eleget téve úgy dönt, hogy az ügyeleti ellátást biztosító Pomáz Környéki
Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelmének helyt ad, az önkormányzati hozzájárulás összegét 2020.
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március 1. napjától 80,- Ft/lakos/hó összegre emeli. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a feladat-átvállalási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
15/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdés c) pontjában, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatának eleget téve úgy dönt, hogy az ügyeleti ellátást biztosító
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási kérelmének helyt ad,
az önkormányzati hozzájárulás összegét 2020. március 1. napjától 80,Ft/lakos/hó összegre emeli. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a feladat-átvállalási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Budakalász, Csobánka
Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságnak az önkormányzati
hozzájárulás összegét 2020. január 1. napjától 42,- Ft/lakos/hó összegre emeli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
16/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Budakalász, Csobánka Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságnak az önkormányzati
hozzájárulás összegét 2020. január 1. napjától 42,- Ft/lakos/hó összegre
emeli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény kérelmét támogatva az éves önkormányzati hozzájárulás összegét 2020.
évre 120.730,- Ft összegben állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
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A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
17/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény kérelmét
támogatva az éves önkormányzati hozzájárulás összegét 2020. évre
120.730,- Ft összegben állapítja meg. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendelet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja
a 2/2020. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről
6./Napirend: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„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 a jegyzőkönyvhöz
csatolt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetési-gazdálkodási
ügyintéző
Határidő: azonnal”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
18/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
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 a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetésigazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal
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7./Napirend: 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2020. (…) önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendelet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja
a 3/2020. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletét a 2020. évi igazgatási
szünet elrendeléséről
8./Napirend: Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2020. március 26-án
18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14.
díszterem. A falugyűlést 2020. április 16-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”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
19/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a
közmeghallgatás időpontját 2020. március 26-án 18.00 – 19.00 közötti
időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098
Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2020. április 16án 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
9./Napirend: Polgármester beszámolója a 2019. évről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati8javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2019. évről szóló beszámolóját
a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
20/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Polgármester 2019. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2020. évi munkatervéről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottságok 2020. évi munkatervéről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
21/2020. (II.26.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bizottságok 2020. évi munkatervéről szóló tájékoztatást tudomásul
vette.

Napirendek után:
Peller Márton polgármester: Szeretném megköszönni a képviselőknek a hétvégi falusi
disznóvágáson tett segítségüket, részvételt. Azt gondolom, és a visszajelzések is azt mutatják,
hogy nagyon jól sikerült.
Somogyi Gáborné óvodavezető: Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az adományból kapott
az óvoda 46.520 Ft-ot.

Képviselői kérdések:
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

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

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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 2020/2021. nevelési évére az óvodai előjegyzés
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2020. május 4. (hétfő)

8:00 – 17.00 óráig

2020. május 5. (kedd)

8:00 – 17.00 óráig

2020. május 6. (szerda)

8:00 – 17.00 óráig

2020. május 7. (csütörtök)

8:00 – 17.00 óráig

2020. május 8. (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, 2020. február 20.
Peller Márton
polgármester
3./Napirend: Beszámoló Közösség Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Intézményvezető Asszony által megküldött 2019. évről szóló közművelődési beszámolót jelen előterjesztéshez
csatolva terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. A 11
munkatervünkkel ellentétben első körben a tavalyi évi

beszámolót tárgyaljuk, és csak ezt követő testületi ülésen a munkatervet, tekintettel a közművelődési jogszabályok
módosulása miatt.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi
közművelődési beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal.
Pilisszentkereszt, 2020. február 20.
Tisztelettel:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
igazgató
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár
Beszámoló
2019
Készítette:
Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető
Pilisszentkereszt, 2020. február 5. 2
Tartalomjegyzék:
I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei
I.1. Az intézmény egységei
I.2. Személyi állomány
I.3. Nyitvatartási rend
II. Bevételek alakulása
III. Közösségi Ház
IV. Könyvtár
___________________________________________________________________________
I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei
I.1. Az intézmény egységei:
Közösségi Ház és Könyvtár
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény, önállóan működő költségvetési szerv,
gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény fenntartója a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladatai a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás.
Tájház
A Tájház tavasztól őszig terjedő időszakban, a turisták által gyakrabban látogatott főszezonban (március 1. –
október 31.) szombat és vasárnap 13.00 – 16.00-ig tart nyitva. Előzetes jelentkezés szerint látogatható
hétköznapokon, a szezonon kívül és a téli hónapokban egyaránt.
I.2. Személyi állomány
1 fő intézményvezető (szakirányú felsőfokú végzettség) - 8 óra
1 fő könyvtáros és Tájház munkatárs (érettségi és szakirányú OKJ segédkönyvtáros végzettség) – az 1 éves
könyvtárosi asszisztens tanfolyamot 2018. júliusában elvégezte
1 fő közfoglalkoztatott takarító munkatárs - 8 óra (2019. május 31-ig), azóta a takarítási feladatot a könyvtáros
kolléga látja el (+díjazásért)
I.3. Nyitvatartási rend
Könyvtár: H - CS: 14.00 – 18.00; P: 10.00 – 14.00 és minden hónap első szombatján 9.00 – 10.00 óra 3
Közösségi Ház: munkanapokon rendszerint 8.00 – 16.00 óráig, valamint az aktuális programokhoz igazodva tart
nyitva
II. Bevételek alakulása
A Közösségi Ház bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, könyvtári tagsági díjakból, esetleg pályázati
támogatásból tevődik össze.
A Ház állandó bérlője a Triola Gyerekház.
Rendszeres bérlői a sportfoglalkozásokat vezető oktatók, akik havi bontású jelenléti ívben, aláírásukkal igazolják
a bérlési időt; valamint a vásári bérlők heti (két heti) egy alkalommal.
Időközi bérlői magánemberek születésnapi, vagy egyéb sport, kulturális, magánjellegű rendezvényekre.
12 Nonprofit Kft. bevételét képezik.
A könyvtári éves tagdíjak kivételével a bérleti díjak a Pilisi

III. Közösségi Ház
A Közösségi Ház saját csoportjai:
- Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata – felnőtt korosztály (a „Gyerekszínjátszókör megszűnt)
- Pilisszentkereszti Pávakör – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer
- Közösségi Ház néptánccsoportja – a Pilisi Szlovákok Központjában próbálnak hetente egyszer (alkalmanként a
Közösségi Házban)
- ÚJ! Pilisszentkereszti Közösségi Ház Énekkara (2019. novemberétől, vezetője: Vasvári Márti)
- Népi kézműves foglalkozás (szakkör) gyerekeknek (a foglalkozás 2017. szeptemberében indult Mák Flóra népi
játszóház vezető közreműködésével – kéthetente van)
A Közösségi Házban 2019-ben működő foglalkozások:
•
• Ovis Foci (hetente 2x)
•

• Iskolás foci (hetente 2x)

•

• Taekwon-do (2 csoport, heti 2 alkalom)

•

• Női Torna (heti 2 alkalom)

•

• ZUMBA (heti 1 alkalom)

•

• Fanatic jump (heti 1 alkalom, az első félévben)

•

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

•

• Pilisszentkereszti Közösségi Ház Énekkara (heti 1 alkalom)

•
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• Kondi terem és a zsákoló használói

A Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és a
Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényei 2019-ben:
Január 19. szombat
Január 27. vasárnap

Február 22. péntek
Március 2. szombat
Március 15. péntek
Április 12. péntek
Június 2. vasárnap

Június 16. vasárnap

Augusztus 10.-11.
Szeptember
Október 4. péntek
17.00 óra
Október 4. péntek
18.00 óra

Október 5. szombat

Miloslav Stehlík: A bizalom vonala
A PSSZT! Pilisi Színjátszók Társulata előadása
(főpróba)
Helyszín: Pilisi Szlovákok Központja
Miloslav Stehlík: A bizalom vonala
A PSSZT! Pilisi Színjátszók Társulata előadása a IV.
Pajtaszínházi Szemlén a Nemzeti Színházban
(Pilisszentkeresztről 90 fő tekintette meg)
Wass Albert felolvasó maraton Pilisszentkereszten
Helyszín: Könyvtár olvasóterem
Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten
Helyszín: Szlovák Nemzetiségi Óvoda udvara
Március 15. Megemlékezés és koszorúzás
Helyszín: Emlékpark
Magyar Költészet Napja 2019
HOBO Ady est – A föltámadás szomorúsága
Helyszín: Közösségi Ház és Könyvtár
Gyereknapi mulatság - interaktív gyerekprogramok
Ugrálóvár, Kosaras körhinta, népi kézműves
foglalkozások
Helyszín: Tájház udvara
Hórihorgas Hujákolók előadása, Állatijó bemutató
(ismeretterjesztő előadás)
Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Helyszín: Emlékpark
Látogatás az 53. Országos Népművészeti Fesztiválon
Zselízen (Szlovákia) a Közösségi Ház
Néptánccsoportjával
XIII. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap
---- (felújítás a házban)
Országos Könyvtári Napok - „Velünk élő
természet”
Csapody Kinga író, gyerekkönyvkiadó interaktív
előadására
Prokopp Mária: Pilisszentkereszt temploma c.
könyvének bemutatója
Szervezők: Polgári Kör Egyesület, Szent Kereszt
Plébánia, Önkormányzat
Helyszín: Templom
Idősek napja
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Helyszín: Pilisi Szlovákok Központja

Október 19. szombat

APPA+Cs koncert
Helyszín: Közösségi Ház és Könyvtár
Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás
Helyszín: Emlékpark

Október 23. kedd

4./Napirend: 2020. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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 2020. 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 15/16.

Pilisszentkereszt, 2020. február 16.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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
14 és kiadásait .
szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit

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 2020. évre vonatkozó költségvetési törvényét figyelembe véve
készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. 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 2020. 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 163.180,- 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 74.372,- E Ft-ot, a
köznevelési feladatok támogatására 49.523,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 28.163,- E
Ft-ot, kulturális feladatok ellátására várhatóan 2.742,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény.
Közhatalmi bevételekből várhatóan 64.800,- E Ft bevétellel számolunk az idei évben.
Ezen belül:
A Vagyoni típusú adók tekintetében a várható bevétel 19.000,- E Ft-ot tervezünk.

A Termékek és szolgáltatások adóbevétel:
Iparűzési adó: A tavalyi év alapján befolyt bevételek alapján az idei évben 35 000,- E Ft. 2019-ban az iparűzési
adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2020.
évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2019-ban.
Az Idegenforgalmi adónál várható adóbevétel összege 2.200,- E Ft.
Talajterhelési díjból tervezett bevétel 150,- E Ft,
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2019. évi szinten tervezhető, 8
000,- E Ft. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %.
Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 600,- E Ft.
Működési bevételek: Összességében 251.505,- E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke: 15.000,- E Ft, melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent.
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Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzösszegek
legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 45,- 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 330.901,- E Ft-tal számolunk, a 2020. 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 2020. évi költségvetési kiadásai ( 6.; 7.; 8.;
9.; 10. melléklet szerint)

Az intézmények vezetőivel a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően
megtörténtek.
Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán.
Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2020. évi hatása a személyi juttatások emelésével jár, mellyel
remélhetőleg a 2021-as 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, valamint az tárgyévben fizetendő
jubileumi jutalom összege. 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 2019. 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
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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.
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.
A felhalmozási kiadások között szerepel a 2019 évben megkezdett Bölcsőde építésének fennmaradó 109.242 E
Ft 2020 évet terhelő része.
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 2020. 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 2020. 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, 2020. február 20.
Peller Márton
polgármester
2020. évi költségvetéshez határozati javaslatok a társulásban ellátott feladatokra
Orvosi ügyelet:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatának
eleget téve úgy dönt, hogy az ügyeleti ellátást biztosító Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. támogatási
kérelmének helyt ad, az önkormányzati hozzájárulás összegét 2020. március 1. napjától 80,- Ft/lakos/hó összegre
emeli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-átvállalási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: polgármester
Önkormányzati Önkéntes tűzoltóság
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Budakalász, Csobánka Pilisszántó,
Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságnak az önkormányzati hozzájárulás összegét 2020.
március 1. napjától 42,- Ft/lakos/hó összegre emeli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: polgármester
Dunakanyar Család és Gyermekjóléti intézmény
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény kérelmét támogatva az éves önkormányzati hozzájárulás összegét 2020. évre 120.730,- Ft összegben
állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2020. (II.27) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak
bizottságaira, Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),
valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságra (gazdasági társaságra) terjed ki,
valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §
(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési
bevételek összegét 635.025,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi
költségvetési kiadások összegét 635.025,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3. §
A működési bevételek összege 263.770,- E Ft, a felhalmozási bevételek összege 0,- E Ft, a finanszírozási bevételek
összege pedig 371.255,- E Ft.
Kiadások
4. §
Az Önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők
szerint határozza meg:
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Jogcím
Személyi juttatások
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú kiadások (egyéb)
Összesen

Összeg (ezer Ft-ban)
134.116,00
25 100,00
183.510,00
8 000,00
163.330,00
514.056,00

5. §
(1) Az önkormányzat kiemelt felhalmozási kiadásainak összege összesen 109.877,- E Ft.
Jogcím
Beruházás
Felújítás
Összesen

Összeg (ezer Ft-ban)
109.877,00
0,00
109.877,00

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 14. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
Átadott pénzeszközök
6. §
Az önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközeinek összege: 9.025,- E Ft, melynek részletes összetételét a 13.
melléklet mutatja be.
Általános és céltartalékok
7. §
Az önkormányzat 2020. évi egyéb általános tartaléka1.550,- E Ft, céltartaléka: 157.755,- E Ft a 15. sz. melléklet
alapján.
8. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 1-10. melléklet
tartalmazza.
9. §
(1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
(2) A Képviselő-testület döntése alapján 2020. évben
- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik
vagy válhat szükségessé,
- nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre.
Költségvetési létszámkeret
10. §
(1) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összesített létszámkeret 52 fő, melyből a képviselő-testület létszáma
6 fő.
(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és
közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselőtestület létszámadatait is.
11. §
Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2020. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 16. –
19
17. melléklet szerint fogadja el.

12. §
A szociális segélyek összege: 8 000,- E Ft, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá.
13. §
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás
összege 157.608,- E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen taglal.
14. §
A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
15. §
A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a Képviselő-testület az 1-10. melléklet alapján fogadja el.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek
érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az
eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az
ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton
megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton
megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett
költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési
célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain
megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő
költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításra 5.000 E Ft összegig.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat
átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor
tájékoztatja.
17. §
(1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők
esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett
a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi
juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető
legyen.
18. §
(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű
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(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben
az alapító okiratban szerepel- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően
vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül
biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is
köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv
vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal jegyzője részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások
igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz
szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező
nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
19. §
A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek
részére 6 025,-E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 13. melléklet alapján.
Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 2 000,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati
támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt.
20. §
(1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az
Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában
foglaltak szerint.
(2) A Támogatási Szerződés 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 közpénzekből 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 pénzeszközátvevő 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 legkésőbb a támogatás évét követő év január 15-éig kötelesek a támogatást megítélő
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
21. §
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak,
valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.
22. §
(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges
sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes
engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
23.21§

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a
Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
24. §
(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2020. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, továbbá 2/2019. (I.21.) önkormányzati határozat értelmében az
illetményalap 2020. évben 46.380,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a
köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben
határozza meg.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya
alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület bruttó
(közterhekkel együtt) 131.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
25. §
(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az
eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást
vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített
könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat is – alátámasztó leltározást legalább három évenként végrehajtani. A következő leltározást
2020. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény
átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
26. §
(1) A polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a
Képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel
egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata
eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
27. §
(1) Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint határozza meg:
a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból
történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ft-ot.
b) Óvoda pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy
adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
c) Közösségi Ház pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja
meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot.
Átmeneti rendelkezések
28. §.
(1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére, 2020. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
Vegyes és záró rendelkezések
29.§.
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Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pilisszentkereszt, 2020. február 26.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2020. február 27.
Baranyák Szilvia
jegyző
6./Napirend: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálása
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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 a jegyzőkönyvhöz
csatolt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, jegyző, költségvetési-gazdálkodási ügyintéző
Határidő: azonnal
Pilisszentkereszt, 2020. február 20.
Baranyák Szilvia
jegyző
7./Napirend: 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről a Munka törvénykönyve figyelembevételével szükséges
meghatározni a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó hivatali ügyfélfogadási rendet.
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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 2020. 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: 2020. augusztus 3-tól 2019. augusztus 23-ig,
− téli időszakban: 2020. december 14-től 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, 2020. február 20.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…) önkormányzati rendelete
a 2020. 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:
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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 2020. évi igazgatási szünet nyári időszakban: 2020. augusztus
3-tól 2019. augusztus 23-ig, téli időszakban: 2020. december 14-től 2020. 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 2021. január 2-án hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2020. február 26.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2020. …….. ….
Baranyák Szilvia
jegyző
8./Napirend: Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-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 2020. március 26-án
18.00 – 19.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem.
A falugyűlést 2020. április 16-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, 2020. február 20.
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Peller Márton
polgármester
9./Napirend: Polgármester beszámolója a 2019. évről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. február 26-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az elmúlt évről készült
beszámolómat.
Polgármesteri beszámoló a 2019-es évről
Testületi munka
2019-ben a képviselő-testület 20 ülést tartott, melyeken 101 határozatot hozott. 10 esetben történt rendeletalkotás
vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2019-es év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl módosította
a testület a helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló rendeletét. Ahogy minden évben, a tavalyi évben is
elrendelte rendeletében az igazgatási szünetet a képviselő-testület, továbbá rendelkezett az átmeneti gazdálkodás
szabályairól is. Ebben az évben is rendelkezett szociális tüzelőanyag juttatási szabályairól, továbbá megalkotta az
étkezési térítési díjakról szóló rendeletetét.
A képviselő-testület felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.
Megalkottuk többek között a 2020. 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 2020. 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 – váci tanulmányi kirándulás – a 44/2019. (V.30.) sz.
önkormányzati határozatával a 284.000,- Ft-tal, a karácsonyi műsor megrendezését– a 45/2019. (V.30.) sz.
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önkormányzati határozatával a 116.000,- Ft-tal támogatta.

A Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület (PISZKE) pályázatában megjelölt célt – jelmez, díszlet, bútor, kellék
vásárlást – az 50/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 200.000,- Ft-tal támogatta.
A Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázatában megjelölt célt – Az óvodai szüreti hetek,
továbbá 2019. évi Jótékonysági bál megrendezése – a 46/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozatával a 430.000,Ft-tal támogatta.
A Pilisszentkereszti Lendület SC-t működési támogatással támogatta önkormányzatunk 47/2019. (V.30.)
önkormányzati határozatával 400.000,- Ft-tal. A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesületet a 48-49/2019. (V.30.)
önkormányzati határozattal 208.000,- 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. Az idei évben a Szentkereszti Polgári kör megkeresésére Szent Kereszt-templomot bemutató
képes kiadvány kiadását támogattuk. A Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. tagdíját 50 Ft/lakos/hó összegre
emeltük, mivel veszélybe került az ügyeleti ellátás jövője.

A tavalyi évben két választást bonyolított le a Polgármesteri Hivatal, mely jelentős többlet terhet rótt a kollegákra.
Ünnepek, programok
Miloslav Stehlík: A bizalom vonala
Január 19. szombat

A PSSZT! Pilisi Színjátszók Társulata előadása (főpróba)
Helyszín: Pilisi Szlovákok Központja
Miloslav Stehlík: A bizalom vonala

Január 27. vasárnap

Február 22. péntek
Március 2. szombat

A PSSZT! Pilisi Színjátszók Társulata előadása a IV.
Pajtaszínházi
Szemlén
a
Nemzeti
Színházban
(Pilisszentkeresztről 90 fő tekintette meg)
Wass Albert felolvasó maraton Pilisszentkereszten Helyszín:
Könyvtár olvasóterem
Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten
Helyszín: Szlovák Nemzetiségi Óvoda udvara

Március 15. péntek

Március 15. Megemlékezés és koszorúzás Helyszín:
Emlékpark

Április 12. péntek

Magyar Költészet Napja 2019 HOBO Ady est – A föltámadás
szomorúsága Helyszín: Közösségi Ház és Könyvtár

Június 2. vasárnap

Gyereknapi mulatság - interaktív gyerekprogramok
Ugrálóvár, Kosaras körhinta, népi kézműves foglalkozások
Helyszín: Tájház udvara
Hórihorgas Hujákolók előadása, Állatijó bemutató
(ismeretterjesztő előadás) Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje Helyszín: Emlékpark

Június 16. vasárnap

Látogatás az 53. Országos Népművészeti Fesztiválon
Zselízen (Szlovákia) a Közösségi Ház Néptánccsoportjával

Augusztus 10.-11. szombat-vasárnap

XIII. Pilisi Klastrom Fesztivál 2 nap

Szeptember ----

(felújítás a házban)

Október 4. péntek 17.00 óra

Országos Könyvtári Napok - „Velünk élő természet” Csapody
Kinga író, gyerekkönyvkiadó interaktív előadására

Október 4. péntek 18.00 óra

Prokopp Mária: Pilisszentkereszt temploma c. könyvének
bemutatója Szervezők: Polgári Kör Egyesület, Szent Kereszt
Plébánia, Önkormányzat Helyszín: Templom

Október 5. szombat

Idősek
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Helyszín: Pilisi Szlovákok Központja
Október 19. szombat
Október 23. kedd

APPA+Cs koncert
Helyszín: Közösségi Ház és Könyvtár
Emlékezés 1956-ra - Emlékműsor és koszorúzás Helyszín:
Emlékpark
II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKEST ÉS KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓ

November 8. péntek

(Szervezők: Pilisszentkereszt Önkormányzata, Szentkereszti
Polgári
Kör
Egyesület,
Pilisszentkereszt
Német
Önkormányzata, MEVE Magyar Műemlékekért a Világban
Egyesület) Helyszín: Díszterem

December 1. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszti
Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében

Szlovák

December 8. vasárnap

Adventi gyertyagyújtás a
Önkormányzat szervezésében

Szlovák

December 15. vasárnap

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

December 21. szombat

Adventi jótékonysági koncert Balla Gergő gyógyulásáért
Szervező: Vasvári Márti

December 22. vasárnap

Pilisszentkereszti

Adventi gyertyagyújtás a Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata, Pilisszentkereszti Német Önkormányzat és a
Római Katolikus Plébánia szervezésében
Helyszín: Emlékpark

Pályázatok
A pályázatokról mindig készül külön beszámoló, de a teljesség igénye nélkül a tavalyi évben a Dobogókői
kirándulóközpont látogatóbarát fejlesztése projekt keretén belül, melyre 1,5 milliárd forint támogatás jut majd a
településre kiválasztásra került az Előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a beszerzési eljárás nyertes
cég. A tavalyi évben lezártuk pénzügyileg és elszámolásilag is a Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos utcai projektet.
Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. számú melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra, melyen megközelítőleg 5 millió forintot nyertünk el, így a több mint tíz éve nem
változott köztisztviselői illetményalapot tudtuk megemelni 46.380,- Ft-ra, sajnos a kettes besorolású kollegák bérén
ez még nem érezhető változás, ugyanis a garantált bérminimum emelése még mindig gyorsabb ütemben történt,
így ez az ő fizetésükön nem érezhető. Indultunk továbbá PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” elnevezésű pályázati felhívására a pilisszentkereszti Szabadság utca (906 hrsz), Fő út (537/2 hrsz)
és Pilisszántói útra (1704hrsz) vonatkozó pályázati céllal. Ezen a pályázaton eredményesnek és támogatásra
alkalmasnak ítélték meg az anyagunkat, így ez a beruházás lehetőség szerint az idei évben el is kezdődhet.
Magyar Falu Programban, a 2019 évben kiírt pályázati kiírások közül a következő célterületek megjelölésével:
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése és a Belterületi útfelújítás területen benyújtott pályázatunkat nyertes
kategóriába sorolták, így megvalósulhatott a Közösségi Ház és Könyvtár belső felújítása és a Petőfi Sándor utca
felújítása. Miniszteri pályázat keretén belül valósult meg a Béke utcai felújítás is, továbbá még nyertes pályázatunk
van a pilisszentkereszti Malmocskák bölcsőde építésére, melynek építése a tavalyi évben el is kezdődött. Az idei
évre még áthúzódó feladat az óvodai konyha páraelszívórendszerének kiépítése és eszközbeszerzésének nyertes
pályázata, továbbá a Cserfa utcai útfelújítás is. A fentieken kívül több önerőből végrehajtott kisebb felújítást
végeztünk el.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2019. évről szóló beszámolóját a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2020. február 20.
Peller Márton
polgármester
10./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2020. évi munkatervéről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a ../2020. (………..) sz. PB. határozattal
2020. évi munkaterve
Dátum
2020. március 24.

Tárgy
1. A Képviselő-testület 2020. március 26-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. április 28.

1. A Képviselő-testület 2020. április 30-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. május 26.

1. A Képviselő-testület 2020. május 28-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. június 23.

1. A Képviselő-testület 2020. június 25-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. szeptember 22.

1. A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülése
pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. október 27.

1. A Képviselő-testület 2020. október 29-i ülése pénzügyi
bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. november 24.

1. A Képviselő-testület 2020. november 26-i ülése
pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2020. december 15.

1. A Képviselő-testület 2020. december 17-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
Zsarnóciné Pap Anna
elnök
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