Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
16/2019. alakuló K-t.

Jegyzőkönyv
A 2019. október 22-én megtartott ünnepi alakuló képviselő-testületi ülésről.
(74-79/2019. sz. önkormányzati határozat)
(-/2019. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
16/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. október 22-én megtartott ünnepi
alakuló képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Jánszki István, Kocsis Borbála, Mikusik
Gábor, Mikusik Róbert, Szimándl Ádám László, Zsarnóciné Pap Anna képviselők.
Távol van: -.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak:
Pest Megyei Kormányhivatal Vezetője
Helyi választási Bizottság
Nagyölved testvérközség polgármestere
Blatne testvérközség polgármestere
Kézdiszentkereszt testvérközség polgármestere
Szalay Zoltán plébános atya
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselői
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő

Szlovák Nemzetiségi Ált. Isk. Iskola igazgató
Szlovák Nemzetiségi Óvoda Óvodavezető
Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató
Pilisszentkereszti Védőnő
Pilisi Klastrom Kft. ügyvezetője
dr. Berecz Tamás
Díszpolgárok
Német nemzetiség önkormányzat képviselői

Távol van:
Pest Megyei Kormányhivatal Vezetője
Nagyölved testvérközség polgármestere
Kézdiszentkereszt testvérközség polgármestere
Szalay Zoltán plébános atya
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselői
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő

Szlovák Nemzetiségi Ált. Isk. Iskola igazgató
Blatne testvérközség polgármestere
Pilisi Klastrom Kft. ügyvezetője
dr. Berecz Tamás
Díszpolgárok
Német nemzetiség önkormányzat képviselői

A polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 7 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendet az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:
1. Képviselők eskütétele HVB elnöke előtt
2. Polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
3. Polgármester illetményének megállapítása (egyszerű többség)
Előadó: polgármester
4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának meghatározása

Előterjesztő: polgármester
5. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján a bizottságok
megválasztása, SZMSZ felülvizsgálat időpontjának meghatározása
Előadó: polgármester

Napirend előtt:
Peller Márton polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, a meghívott
vendégeinket és minden kedves érdeklődőt, aki eljött, hogy tanúja legyen a 2019. évi
önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeként összehívott ünnepi
alakuló ülésnek. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden
választópolgárnak a részvételt az önkormányzati választásokon, a bizalmat, amelyet
megszavaztak nekem, hogy a további öt évben is legjobb tudásom szerint képviseljem
szülőfalum érdekeit. Köszönöm továbbá a leköszönő képviselő-testületi tagoknak az
eddig elvégzett munkájukat.
Peller Márton polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a 2019. évi önkormányzati választásokról.
Mustosné Bolyky Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság elnöke megtartja tájékoztatóját.
Kérdések:
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Képviselők eskütétele HVB elnöke előtt
Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom az első napirendi pontot, melynek tartalma
a képviselő-testület eskütétele a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt. Kérem a Tisztelt
Képviselő-társaimat, és a jelenlévőket, hogy ehhez az ünnepélyes pillanathoz álljanak fel.
Felkérem a Választási Bizottság elnökét, Mustosné Bolyky Zsuzsannát, hogy az eskütételt
vezesse le.
Eskütétel
2./Napirend: Polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt
Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom a második napirendi pontot, melynek
tartalma a polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt. Kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, és a jelenlévőket, hogy ehhez az ünnepélyes pillanathoz álljanak fel. Felkérem
a Választási Bizottság elnökét, hogy az eskütételt vezesse le.
Eskütétel
3./Napirend: Polgármester illetményének megállapítása (egyszerű többség)
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:

Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom a harmadik napirendi pontot, melynek
tartalma a polgármester illetményének meghatározása. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény pontos összegben meghatározza a polgármester
illetményét. Személyes érintettség miatt kérem kizárásomat a döntéshozatalból.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint személyét a
döntéshozatalból érintettség miatt zárják ki.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a kérést elfogadta,
és a polgármestert a döntéshozatalból kizárta.
Peller Márton polgármester: Kérdezem a képviselő-társaimat, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása a határozati javaslathoz?
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Peller Márton polgármester illetményét 2019. október 13tól bruttó 547.700,- Ft-ban, költségtérítését 88.155,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
74/2019. (X.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Peller Márton polgármester illetményét 2019. október 13-tól bruttó
547.700,- Ft-ban, költségtérítését 88.155,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
4./Napirend: Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Ezennel megnyitom a negyedik napirendi pontot, melynek az
alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról szól. A képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját
tagjai közül megválasztani. A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető
szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell szabályoznia a képviselő-testületnek, így az
alpolgármesterek megválasztása során az SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel
kell lenni. Pilisszentkereszt településen 1 társadalmi megbízatású alpolgármester
választható, aki a polgármester általános helyettese. A titkos szavazás lebonyolítására 3
tagú szavazatszámláló bizottságot szükséges létrehozni, melynek a jegyző asszony is
tagja. Javaslom, hogy a bizottság tagjai között legyen Zsarnóciné Pap Anna, Kocsis
Borbála képviselő asszonyok és Baranyák Szilvia jegyző.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a szavazatszámláló bizottsági tagok személyeire
vonatkozóan.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Peller Márton polgármester: Kérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa le.
Mikusik Gábor képviselő: Személyes érintettség miatt kérem kizárásomat a döntéshozatalból.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatot, miszerint személyes érintettség miatt Mikusik
Gábor kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a kérést elfogadta,
és Mikusik Gábor képviselőt a döntésből kizárta.
TITKOS SZAVAZÁS
A polgármester titkos szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, továbbá Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.)
önkormányzati rendelet 61. §-a alapján 2019. október 22-én Mikusik Gábort alpolgármesternek
megválasztotta.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
75/2019. (X.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, továbbá
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.)
önkormányzati rendelet 61. §-a alapján 2019. október 22-én
Mikusik Gábort alpolgármesternek megválasztotta.
Peller Márton polgármester: Kérem Mikusik Gábort, hogy most alpolgármesterként is
eskütételt tegyen. Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alpolgármesteri
eskütételhez álljunk fel.
Eskü
Peller Márton polgármester: A napirend keretén belül szükséges még az alpolgármester
tiszteletdíját is megállapítani a képviselő-testületnek. Az önkormányzati törvény szerint a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg, úgy,
hogy az nem lehet nagyobb a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %nál. Az alpolgármester tiszteletdíjának egészéről, illetve egy részéről a képviselőtestülethez címzett írásbeli nyilatkozatában lemondhat. Ez történt most is, mint négy évvel
ezelőtt is, hogy Mikusik Gábor alpolgármesterré történő megválasztása esetén kérte, hogy
a törvényben meghatározott összeg kevesebb mint 50 %-ban állapítsa meg a képviselőtestület a bruttó tiszteletdíját, és ez alapján a költségtérítését. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Mikusik Gábor alpolgármester: Személyes érintettség miatt kérem kizárásomat a
döntéshozatalból.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatot, miszerint személyes érintettség miatt Mikusik
Gábor alpolgármester kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a kérést elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:

„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármester tiszteletdíját
bruttó 120.000,- Ft-ban, költségtérítését 18.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
76/2019. (X.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Mikusik Gábor alpolgármester tiszteletdíját bruttó 120.000,- Ftban, költségtérítését 18.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján a bizottságok
megválasztása, SZMSZ felülvizsgálat időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a hatályos Szervezeti
és Működési Szabályzatában két kötelezően megválasztandó bizottságot hozott létre. A
települési képviselőkkel folytatott előzetes egyeztetés alapján 5 tagból álló Pénzügyi
bizottság felállítására teszek javaslatot az alábbiak szerint: (tagjainak száma 5 fő,
amelyből 3 fő képviselő)
Elnöknek Zsarnóciné Pap Anna képviselő asszonyt, tagjainak Mikusik Róbert és Jánszki
István képviselőket, továbbá Mihalik Máriát és Naszádos Istvánnét, mint külsős tagokat
javaslom megválasztani, akik előzetesen nyilatkoztak, hogy a megbízatást vállalják.
Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésében, továbbá Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet
65. § (1) bekezdésének a) pontjában szabályozottak szerint megválasztja az önkormányzat Pénzügyi bizottságát
az alábbiak szerint:
Elnök:
Zsarnóciné Pap Anna képviselő
Tagok:
Mikusik Róbert képviselő
Jánszki István képviselő
Mihalik Mária külsős tag
Naszádos Istvánné külsős tag.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

77/2019. (X.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (2) bekezdésében, továbbá Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 65.
§ (1) bekezdésének a) pontjában szabályozottak szerint
megválasztja az önkormányzat Pénzügyi bizottságát az alábbiak
szerint:
Elnök: Zsarnóciné Pap Anna képviselő
Tagok: Mikusik Róbert képviselő
Jánszki István képviselő
Mihalik Mária külsős tag
Naszádos Istvánné külsős tag.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Peller Márton polgármester: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a hatályos Szervezeti
és Működési Szabályzatában nevesíti a Szociális bizottságot, mint kötelezően
megválasztandó bizottságot. A települési képviselőkkel folytatott előzetes egyeztetés
alapján 3 tagból álló Szociális bizottság felállítására teszek javaslatot az alábbiak szerint:
(tagjainak száma 3 fő, amelyből 2 fő képviselő)
Elnöknek Kocsis Borbála képviselő asszonyt,
tagjainak Szimándl László Ádám képviselőt, továbbá Balla Szilviát (mint külsős tag)
javaslom megválasztani, akik előzetesen nyilatkoztak, hogy a megbízatást vállalják.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében, továbbá Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet
65. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozottak szerint megválasztja az önkormányzat Szociális bizottságát
az alábbiak szerint:
Elnök:
Kocsis Borbála képviselő
Tagok:
Szimándl László Ádám képviselő
Balla Szilvia külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
78/2019. (X.22.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdésében, továbbá Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 65.
§ (1) bekezdésének b) pontjában szabályozottak szerint
megválasztja az önkormányzat Szociális bizottságát az alábbiak
szerint:
Elnök: Kocsis Borbála képviselő
Tagok: Szimándl László Ádám képviselő
Balla Szilvia külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./Napirend: Polgármester illetményének megállapítása (egyszerű többség)
Előadó: alpolgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésén
Az alakuló ülésen tárgyalandó napirendi pontok közül a témákhoz kapcsolódó határozati
javaslatokat az alábbi tartalommal terjesztem Önök elé.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény pontos összegben meghatározza a
polgármester illetményét.
Határozat kivonat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Peller Márton polgármester
illetményét 2019. október 13-tól bruttó 547.700,- Ft-ban, költségtérítését 88.155,- Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
4./ Napirend: Alpolgármester megválasztása, eskütétele (titkos szavazás, minősített többség)
Előterjesztő: polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai
közül megválasztani. A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést
az SZMSZ-ben kell szabályoznia a képviselő-testületnek, így az alpolgármesterek
megválasztása során az SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel kell lenni.
Pilisszentkereszt településen 1 társadalmi megbízatású alpolgármester választható, aki a
polgármester általános helyettese. A titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló
bizottságot szükséges létrehozni, melynek a jegyző asszony is tagja. Javaslom, hogy a bizottság
tagjai között legyen Zsarnóciné Pap Anna, Kocsis Borbála képviselő asszonyok és Baranyák
Szilvia jegyző.
Határozat kivonat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, továbbá
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 61. §-a alapján 2019. október
22-én Mikusik Gábort alpolgármesternek megválasztotta.
4./ Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (egyszerű többség)
Előterjesztő: polgármester
Határozat kivonat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mikusik Gábor alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 120.000,- Ft-ban, költségtérítését 18.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5./ Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet alapján a bizottságok
megválasztása, SZMSZ felülvizsgálat időpontjának meghatározása
Előadó: polgármester
Előterjesztő: polgármester
Önkormányzatunk hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint
rendelkezik a Pénzügyi Bizottságról:
„65. §
(1)
A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az
alábbi bizottságokat hozza létre és létszámukat a következők szerint állapítja meg:
a) Pénzügyi bizottság
5 fő
b) Szociális bizottság
3 fő
(2)
A bizottságok általános feladatai:
a) Előkészíti a feladatkörébe tartozó képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a
döntések végrehajtását.
b) Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból történő kizárásáról érintettség esetén.
c) A bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a képviselőket a
feladatkörébe tartozó előterjesztés kapcsán a bizottság által kialakított döntési
javaslatról.
d) A bizottság ülésére előterjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési képviselő,
és polgármester által javasolt ügy megtárgyalását, mely ülésre az összes képviselőt és
érintettet meghívja.”
„66.

§

(1)
A Pénzügyi bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél
a) véleményezi az éves költségvetési koncepciót és javaslatot és a végrehajtásáról
szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli
az azt előidéző okokat;
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését;

(2)
A Pénzügyi bizottság ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának
nyilvántartásával és ellenőrzésével, továbbá az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
feladatokat.”
A törvény értelmében a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester.
A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére
bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot
megszüntetheti.
A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli
nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá
érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában két
kötelezően megválasztandó bizottságot hozott létre. A települési képviselőkkel folytatott
előzetes egyeztetés alapján a Pénzügyi bizottság és a Szociális bizottság tagjai vállalják a nekik
szánt tisztségeket. A Pénzügyi bizottság létszáma 5 fő, melyből 3 fő képviselő, 2 fő külsős tag,
a Szociális bizottság 3 fős, melyből 2 fő képviselő, 1 fő külsős tag.

A Pénzügyi bizottság elnökére és tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:
Pénzügyi bizottság
(tagjainak száma 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnöknek Zsarnóciné Pap Anna képviselőt,
tagjainak Mikusik Róbert és Jánszki István képviselőket,
továbbá Mihalik Máriát és Naszádos Istvánnét, mint külsős tagokat javaslom megválasztani.
Önkormányzatunk hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint
rendelkezik a Szociális Bizottságról:
67.
§
A Szociális Bizottság:
a) döntésre előkészíti a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és
egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére vonatkozó helyi szabályozást,
illetve annak módosításait;
b) együttműködik a szociális ellátások területén működő karitatív szervezetekkel;
c) a szociális ellátás színvonalának javítása érdekében együttműködik a szociális
feladatokat ellátó egyházi és karitatív;
d) feladata a község szociális helyzetének fejlesztése és ellátásnak folyamatos
figyelemmel kísérése;
e) véleményezi a szociális és családvédelmi feladatok ellátásának biztosításáról
szóló éves költségvetési javaslatot, valamint zárszámadást;
f) véleményezi a szociálpolitikával, valamint a gyermek és családvédelemmel
összefüggő önkormányzati rendelet-tervezeteket, szükség esetén részt vesz az
előkészítésben;
g) figyelemmel kíséri a szociális ellátásokról szóló rendelet hatályosulását, szükség
esetén javaslatot tesz a módosításra;
h) átruházott hatásköreiben döntést hoz.”
A Szociális bizottság elnökére és tagjaira az alábbiak szerint teszek javaslatot:
Szociális bizottság
(tagjainak száma 3 fő, amelyből 2 fő képviselő)
Elnöknek Kocsis Borbála képviselőt, tagjainak Szimándl László Ádám képviselőt, továbbá
Balla Szilviát (mint külsős tag) javaslom megválasztani.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésében, továbbá
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdésének a)
pontjában szabályozottak szerint megválasztja az önkormányzat Pénzügyi bizottságát az
alábbiak szerint:
Elnök: Zsarnóciné Pap Anna képviselő
Tagok: Mikusik Róbert képviselő
Jánszki István képviselő
Mihalik Mária külsős tag
Naszádos Istvánné külsős tag.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében, továbbá
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdésének b)
pontjában szabályozottak szerint megválasztja az önkormányzat Szociális bizottságát az
alábbiak szerint:
Elnök: Kocsis Borbála képviselő
Tagok: Szimándl László Ádám képviselő
Balla Szilvia külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Felkérem a bizottság külsős tagjait, hogy megválasztásukat követően az esküt tegyék le.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-ában, továbbá Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 69. § (9) bekezdésében szabályozottak szerint
megválasztja az önkormányzat Közművelődési, nemzetiségi és kommunikációs tanácsnoknak
Kocsis Borbála önkormányzati képviselőt.
4./ Napirend: Megbízás SzMSz felülvizsgálatára
Előadó: polgármester
Határozat kivonat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat átfogó felülvizsgálatának határidejét 2020. januári rendes testületi ülés időpontjában
határozza meg.
Határidő: 2020. január
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. október 18.
Peller Márton
polgármester

